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Τροπολογία 25
Elena Lizzi, France Jamet, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Η Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής και την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδιες επί 
της ουσίας, να προτείνουν την απόρριψη 
της πρότασης της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 26
Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
 –

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση απόρριψης
Η Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής και την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδιες επί 
της ουσίας, να προτείνουν την απόρριψη 
της πρότασης της Επιτροπής.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το υπό εξέταση πρόγραμμα, με το να εξαρτά, μεταξύ άλλων πτυχών, τη χρηματοδότηση από την 
απόκριση στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, επιδεινώνει την 
παρέμβαση της ΕΕ και τα μέσα εκβιασμού της στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών μελών 
της ΕΕ. Κύριος στόχος του είναι να τα αναγκάσει να εφαρμόσουν πολιτικές που απορρυθμίζουν 
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τις αγορές, επιτίθενται στα εργασιακά δικαιώματα, στις κοινωνικές λειτουργίες του κράτους και 
στον δημόσιο έλεγχο στρατηγικών τομέων της οικονομίας, και επιδεινώνουν τις δημοσιονομικές 
αδικίες.

Τροπολογία 27
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 28
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής αποτελεί το 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό των 
εθνικών προτεραιοτήτων όσον αφορά τις 
μεταρρυθμίσεις και για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές 
για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
υποβληθούν μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για την 
παρουσίαση και τον συντονισμό 

(3) Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν τις 
δικές τους εθνικές πολυετείς επενδυτικές 
στρατηγικές, σύμφωνα με τα εθνικά τους 
συμφέροντα και με βάση την ελεύθερη 
άσκηση της κυριαρχίας τους και, ως εκ 
τούτου, την ελευθερία τους να 
συνεργάζονται μεταξύ τους, εφόσον το 
κρίνουν απαραίτητο.
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επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας 
που θα υποστηριχθούν από εθνική και/ή 
ενωσιακή χρηματοδότηση. Θα πρέπει 
επίσης να συμβάλουν 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 του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής 
Λειτουργίας Σταθεροποίησης 
Επενδύσεων και του InvestEU, κατά 
περίπτωση.

Or. fr

Τροπολογία 29
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο για τον συντονισμό της 
οικονομικής πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο 
για τον προσδιορισμό των εθνικών 
προτεραιοτήτων όσον αφορά τις 
μεταρρυθμίσεις και για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές 
για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
υποβληθούν μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για την 
παρουσίαση και τον συντονισμό 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
θα υποστηριχθούν από εθνική και/ή 

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο για τον συντονισμό της 
οικονομικής πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο 
για τον προσδιορισμό των εθνικών 
προτεραιοτήτων όσον αφορά τις 
μεταρρυθμίσεις και για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές 
για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
υποβληθούν μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για την 
παρουσίαση και τον συντονισμό 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
θα υποστηριχθούν από εθνική και/ή 



PE647.142v01-00 6/85 AM\1198761EL.docx

EL

ενωσιακή χρηματοδότηση. Θα πρέπει 
επίσης να συμβάλουν 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 του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής 
Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων 
και του InvestEU, κατά περίπτωση.

ενωσιακή χρηματοδότηση. Θα πρέπει 
επίσης να συμβάλουν 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 του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής 
Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων 
και του InvestEU, κατά περίπτωση. Τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν 
τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα 
και τη συνοχή μεταξύ του προγράμματος 
και των άλλων μέσων της Ένωσης, 
αποφεύγοντας ιδίως τις επικαλύψεις καθ’ 
όλη τη διαδικασία.

Or. pt

Τροπολογία 30
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο για τον συντονισμό της 
οικονομικής πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο 
για τον προσδιορισμό των εθνικών 
προτεραιοτήτων όσον αφορά τις 
μεταρρυθμίσεις και για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές 
για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
υποβληθούν μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για την 

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο για τον συντονισμό της 
οικονομικής πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο 
για τον προσδιορισμό των εθνικών 
προτεραιοτήτων όσον αφορά τις 
μεταρρυθμίσεις και για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές 
για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επενδυτικές 
ανάγκες και προκλήσεις που συνδέονται 
με περιφερειακές και εδαφικές 
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παρουσίαση και τον συντονισμό 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
θα υποστηριχθούν από εθνική και/ή 
ενωσιακή χρηματοδότηση. Θα πρέπει 
επίσης να συμβάλουν 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 του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής 
Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων 
και του InvestEU, κατά περίπτωση.

ανισότητες. Οι στρατηγικές αυτές θα 
πρέπει να υποβληθούν μαζί με τα ετήσια 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων για 
την παρουσίαση και τον συντονισμό 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
θα υποστηριχθούν από εθνική και/ή 
ενωσιακή χρηματοδότηση. Θα πρέπει 
επίσης να συμβάλουν 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 του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής 
Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων 
και του InvestEU, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 31
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο για τον συντονισμό της 
οικονομικής πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο 
για τον προσδιορισμό των εθνικών 
προτεραιοτήτων όσον αφορά τις 
μεταρρυθμίσεις και για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές 
για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
υποβληθούν μαζί με τα ετήσια εθνικά 

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο για τον συντονισμό της 
οικονομικής πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο 
για τον προσδιορισμό των εθνικών 
προτεραιοτήτων όσον αφορά τις 
μεταρρυθμίσεις και για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές 
για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
υποβληθούν μαζί με τα ετήσια εθνικά 
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προγράμματα μεταρρυθμίσεων για την 
παρουσίαση και τον συντονισμό 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
θα υποστηριχθούν από εθνική και/ή 
ενωσιακή χρηματοδότηση. Θα πρέπει 
επίσης να συμβάλουν 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 του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής 
Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων 
και του InvestEU, κατά περίπτωση.

προγράμματα μεταρρυθμίσεων, μετά από 
ευρεία διαβούλευση με σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών 
εταίρων, για την παρουσίαση και τον 
συντονισμό επενδυτικών σχεδίων 
προτεραιότητας που θα υποστηριχθούν 
από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλουν 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 του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής 
Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων 
και του InvestEU, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 32
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο πλαίσιο των στόχων του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να βασίζονται 
στην αλληλεγγύη, την ένταξη και την 
κοινωνική δικαιοσύνη, με σκοπό τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, 
εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
ισότητα, ένταξη και πρόσβαση στην 
κοινωνική προστασία για όλους, 
σύμφωνα με τις βασικές αρχές του 
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ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 33
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε 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. Η 
υλοποίηση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων συγκαταλέγεται στις 
προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, 
διότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις επιδιώκουν 
να θέσουν την ανάκαμψη σε βιώσιμη 
πορεία, να απελευθερώσουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, να ενισχύσουν 
την ικανότητα προσαρμογής και να 
υποστηρίξουν τη διαδικασία της 
ανοδικής σύγκλισης. Η συνέχιση των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μπορεί 
επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, 
στην αύξηση της παραγωγικότητας και 
των επενδύσεων και στη δημιουργία 
καλών συνθηκών για βιώσιμη ανάπτυξη 
και απασχόληση στην Ένωση.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 34
José Manuel Fernandes
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε 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. Η 
υλοποίηση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων συγκαταλέγεται στις 
προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, 
διότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις επιδιώκουν 
να θέσουν την ανάκαμψη σε βιώσιμη 
πορεία, να απελευθερώσουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, να ενισχύσουν την 
ικανότητα προσαρμογής και να 
υποστηρίξουν τη διαδικασία της ανοδικής 
σύγκλισης. Η συνέχιση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων μπορεί επίσης να 
συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και των επενδύσεων και 
στη δημιουργία καλών συνθηκών για 
βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στην 
Ένωση.

(4) Η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε 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. Η 
υλοποίηση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων συγκαταλέγεται στις 
προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, 
διότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις επιδιώκουν 
να θέσουν την ανάκαμψη σε βιώσιμη 
πορεία, να απελευθερώσουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, να ενισχύσουν την 
ικανότητα προσαρμογής και να 
υποστηρίξουν τη διαδικασία της ανοδικής 
σύγκλισης. Η συνέχιση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων μπορεί επίσης να 
συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και των επενδύσεων, στη 
δημιουργία καλών συνθηκών για βιώσιμη 
ανάπτυξη και απασχόληση και στην 
τόνωση των δημογραφικών πολιτικών 
στην Ένωση. Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις 
θα πρέπει να βοηθούν στην εξάλειψη των 
συμφορήσεων και στη δημιουργία 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις 
επενδύσεις και τις ΜΜΕ, ιδίως δε για την 
καινοτόμο και βιώσιμη 
επανεκβιομηχάνιση. Πιο συγκεκριμένα, οι 
μεταρρυθμίσεις των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει 
να συμβάλλουν στην ώθηση της 
οικονομικής δραστηριότητας και 
ταυτόχρονα να δημιουργούν τις συνθήκες 
για μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη.

Or. pt
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Τροπολογία 35
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε 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. Η 
υλοποίηση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων συγκαταλέγεται στις 
προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, 
διότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις επιδιώκουν 
να θέσουν την ανάκαμψη σε βιώσιμη 
πορεία, να απελευθερώσουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, να ενισχύσουν την 
ικανότητα προσαρμογής και να 
υποστηρίξουν τη διαδικασία της ανοδικής 
σύγκλισης. Η συνέχιση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων μπορεί επίσης να 
συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και των επενδύσεων και 
στη δημιουργία καλών συνθηκών για 
βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στην 
Ένωση.

(4) Η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε 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 οικονομικές 
κρίσεις και να ανακάμπτουν ταχύτερα από 
αυτές. Η υλοποίηση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων συγκαταλέγεται στις 
προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, 
διότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις επιδιώκουν 
να θέσουν την ανάκαμψη σε βιώσιμη 
πορεία, να απελευθερώσουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, να ενισχύσουν την 
ικανότητα προσαρμογής και να 
υποστηρίξουν τη διαδικασία της ανοδικής 
σύγκλισης. Η συνέχιση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων μπορεί επίσης να 
συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, στην 
αύξηση της παραγωγικότητας και των 
επενδύσεων και στη δημιουργία καλών 
οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών 
για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση 
στην Ένωση. Θα πρέπει να συμβάλει στην 
τόνωση της αγοράς εργασίας και στη 
δημιουργία ποιοτικών και αξιοπρεπών 
θέσεων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 36
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε 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. Η 
υλοποίηση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων συγκαταλέγεται στις 
προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, 
διότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις επιδιώκουν 
να θέσουν την ανάκαμψη σε βιώσιμη 
πορεία, να απελευθερώσουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, να ενισχύσουν την 
ικανότητα προσαρμογής και να 
υποστηρίξουν τη διαδικασία της ανοδικής 
σύγκλισης. Η συνέχιση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων μπορεί επίσης να 
συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και των επενδύσεων και 
στη δημιουργία καλών συνθηκών για 
βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στην 
Ένωση.

(4) Η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε 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. Η 
υλοποίηση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων συγκαταλέγεται στις 
προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, 
διότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις επιδιώκουν 
να θέσουν την ανάκαμψη σε βιώσιμη 
πορεία, να απελευθερώσουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, να προωθήσουν 
την προσαρμογή στις τεχνολογικές 
εξελίξεις, να ενισχύσουν την ικανότητα 
προσαρμογής και τα κοινωνικά 
συστήματα, και να υποστηρίξουν τη 
διαδικασία της ανοδικής σύγκλισης. Η 
συνέχιση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων μπορεί επίσης να 
συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και των επενδύσεων και 
στη δημιουργία καλών συνθηκών για 
βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στην 
Ένωση, καθώς και στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 37
Romana Tomc

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε ότι η 
ανάπτυξη υγιών και ανθεκτικών 

(4) Η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε ότι η 
ανάπτυξη υγιών και ανθεκτικών 
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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. Η 
υλοποίηση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων συγκαταλέγεται στις 
προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, 
διότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις επιδιώκουν 
να θέσουν την ανάκαμψη σε βιώσιμη 
πορεία, να απελευθερώσουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, να ενισχύσουν την 
ικανότητα προσαρμογής και να 
υποστηρίξουν τη διαδικασία της ανοδικής 
σύγκλισης. Η συνέχιση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων μπορεί επίσης να 
συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και των επενδύσεων και 
στη δημιουργία καλών συνθηκών για 
βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στην 
Ένωση.

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. Η 
υλοποίηση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων συγκαταλέγεται στις 
προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, 
διότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις επιδιώκουν 
να θέσουν την ανάκαμψη σε βιώσιμη 
πορεία, να απελευθερώσουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, να ενισχύσουν την 
ικανότητα προσαρμογής και να 
υποστηρίξουν τη διαδικασία της ανοδικής 
σύγκλισης. Η συνέχιση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων θα πρέπει επίσης να 
συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και των επενδύσεων και 
στη δημιουργία καλών συνθηκών για 
βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργία και 
διατήρηση των θέσεων εργασίας και 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της 
απασχόλησης στην Ένωση.

Or. sl

Τροπολογία 38
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη 
υψηλού βαθμού ανθεκτικότητας των 
εγχώριων οικονομιών και βιώσιμης 
σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών, η 
οποία είναι ζωτικής σημασίας για την 
επιτυχή και ομαλή συμμετοχή στην 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 
Αυτός ο υψηλός βαθμός βιώσιμης 
σύγκλισης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για 
τα κράτη μέλη, των οποίων το νόμισμα 

(5) Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά 
τρόπον ώστε να μην επιδεινώνουν την 
οικονομική κατάσταση που 
κληρονομήθηκε από την κρίση και δεν θα 
πρέπει να οδηγούν σε μέτρα λιτότητας 
που επιτείνουν τη φτώχεια.
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δεν είναι το ευρώ, στη διαδικασία 
προετοιμασίας τους για ένταξη στην 
Ευρωζώνη.

Or. fr

Τροπολογία 39
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο βαθμός υλοποίησης των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα 
κράτη μέλη εξακολουθεί να μην είναι 
επαρκής σε ολόκληρη την Ένωση. Η 
εμπειρία από την εφαρμογή του 
μηχανισμού συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δείχνει ότι, 
γενικά, η εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων ήταν αργή και άνιση και 
ότι οι εθνικές μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες πρέπει να ενισχυθούν και να 
ενθαρρυνθούν.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 40
Joanna Kopcińska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο βαθμός υλοποίησης των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 
μέλη εξακολουθεί να μην είναι επαρκής σε 
ολόκληρη την Ένωση. Η εμπειρία από την 
εφαρμογή του μηχανισμού συντονισμού 
των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δείχνει ότι, 

(6) Ο βαθμός υλοποίησης των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 
μέλη εξακολουθεί να μην είναι επαρκής σε 
ολόκληρη την Ένωση. Η εμπειρία από την 
εφαρμογή του μηχανισμού συντονισμού 
των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δείχνει ότι, 
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γενικά, η εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων ήταν αργή και άνιση και 
ότι οι εθνικές μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες πρέπει να ενισχυθούν και να 
ενθαρρυνθούν.

γενικά, η εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων ήταν αργή και άνιση και 
ότι οι εθνικές μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες πρέπει να ενισχυθούν και να 
ενθαρρυνθούν. Για να επιτευχθεί αυτό, η 
διαδικασία πρέπει να συνοδεύεται από 
στενότερο διάλογο μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών, λαμβανομένου 
υπόψη του ρόλου των εθνικών 
κοινοβουλίων στην εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων.

Or. pl

Τροπολογία 41
Romana Tomc

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο βαθμός υλοποίησης των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 
μέλη εξακολουθεί να μην είναι επαρκής σε 
ολόκληρη την Ένωση. Η εμπειρία από την 
εφαρμογή του μηχανισμού συντονισμού 
των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δείχνει ότι, 
γενικά, η εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων ήταν αργή και άνιση και 
ότι οι εθνικές μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες πρέπει να ενισχυθούν και να 
ενθαρρυνθούν.

(6) Ο βαθμός υλοποίησης των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 
μέλη εξακολουθεί να μην είναι επαρκής σε 
ολόκληρη την Ένωση. Η εμπειρία από την 
εφαρμογή του μηχανισμού συντονισμού 
των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δείχνει ότι, 
γενικά, η εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων ήταν αργή και άνιση και 
ότι οι εθνικές μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες πρέπει να ενισχυθούν και να 
ενθαρρυνθούν με ενίσχυση της πολιτικής 
συνοχής.

Or. sl

Τροπολογία 42
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)



PE647.142v01-00 16/85 AM\1198761EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Υπάρχει ανάγκη για κοινωνικά 
υπεύθυνες, έξυπνες και βιώσιμες 
προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, χωρίς 
αποκλεισμούς, που να πληρούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 
της ΣΛΕΕ· Η Ένωση έχει συμπεριλάβει 
την εφαρμογή τέτοιων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων μεταξύ των 
προτεραιοτήτων πολιτικής της, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη, να ενισχυθεί η ικανότητα 
προσαρμογής, να δημιουργηθούν 
ποιοτικές θέσεις εργασίας, να 
προωθηθούν οι επενδύσεις και να 
υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης.

Or. en

Τροπολογία 43
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/825 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19 θέσπισε το πρόγραμμα 
στήριξης των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) για την περίοδο 
2017-2020, με προϋπολογισμό 
142 800 000 EUR. Το ΠΣΔΜ 
δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την 
ικανότητα των κρατών μελών να 
προετοιμάζουν και να εφαρμόζουν 
διοικητικές και διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της 
βοήθειας για την αποτελεσματική και 
αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της 
Ένωσης. Η τεχνική υποστήριξη στο 
πλαίσιο του προγράμματος αυτού 

(7) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/825 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19 θέσπισε το πρόγραμμα 
στήριξης των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) για την περίοδο 
2017-2020, με προϋπολογισμό 
142 800 000 EUR. Το ΠΣΔΜ 
δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την 
ικανότητα των κρατών μελών να 
προετοιμάζουν και να εφαρμόζουν 
διοικητικές και διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της 
βοήθειας για την αποτελεσματική και 
αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της 
Ένωσης. Η τεχνική υποστήριξη στο 
πλαίσιο του προγράμματος αυτού 
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παρέχεται από την Επιτροπή κατόπιν 
αιτήματος κράτους μέλους και μπορεί να 
καλύψει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Η 
αρχική εμπειρία με το ΠΣΔΜ έδειξε 
ζήτηση τεχνικής υποστήριξης έως 
τέσσερεις φορές (το 2017) και πέντε φορές 
(το 2018) του ετήσιου διαθέσιμου 
προϋπολογισμού.

παρέχεται από την Επιτροπή κατόπιν 
αιτήματος κράτους μέλους και μπορεί να 
καλύψει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Η 
αρχική εμπειρία με το ΠΣΔΜ έδειξε 
ζήτηση τεχνικής υποστήριξης έως 
τέσσερεις φορές (το 2017) και πέντε φορές 
(το 2018) του ετήσιου διαθέσιμου 
προϋπολογισμού, γεγονός που ώθησε την 
Επιτροπή να προτείνει αύξηση του 
προϋπολογισμού του για το 2019 και το 
2020.

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

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

Or. pt

Τροπολογία 44
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Άλλα χρηματοδοτικά μέσα και 
προγράμματα της Ένωσης συμβάλλουν 
επίσης σημαντικά στη βελτίωση των 
συνθηκών στήριξης ορισμένων 
επενδύσεων στα κράτη μέλη, οι οποίες 
μπορούν να συμβάλουν ή να αποτελέσουν 
μέρος τέτοιων μεταρρυθμίσεων. 
Ειδικότερα, τα ταμεία της Ένωσης που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
ΕΕΕ / XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου [ΚΚΔ] συνδέουν την 
επένδυση με όρους που καθιστούν δυνατές 
τις προϋποθέσεις (πρώην γνωστές ως εκ 
των προτέρων προϋποθέσεις), προβλέπουν 

(8) Άλλα χρηματοδοτικά μέσα και 
προγράμματα της Ένωσης που 
χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη 
συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση των 
συνθηκών στήριξης ορισμένων 
επενδύσεων στα κράτη μέλη. Ειδικότερα, 
τα ταμεία της Ένωσης που καλύπτονται 
από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ΕΕΕ / XX 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [ΚΚΔ] συνδέουν την 
επένδυση με όρους που καθιστούν δυνατές 
τις προϋποθέσεις (πρώην γνωστές ως εκ 
των προτέρων προϋποθέσεις), προβλέπουν 
μηχανισμό μακροοικονομικής 



PE647.142v01-00 18/85 AM\1198761EL.docx

EL

μηχανισμό μακροοικονομικής 
διακυβέρνησης και μπορούν να 
χρηματοδοτήσουν το κόστος των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
συνδέονται με επενδύσεις σε τομείς 
πολιτικής που σχετίζονται με την πολιτική 
συνοχής. Ωστόσο, επί του παρόντος, 
κανένα μέσον δεν προβλέπει άμεση 
χρηματοδοτική στήριξη που να παρέχει 
κίνητρα στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, ανταποκρινόμενα στις 
προκλήσεις που εντοπίστηκαν στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Επιπλέον, προς το 
παρόν δεν υπάρχει μέσο που να παρέχει 
ειδική και στοχοθετημένη οικονομική και 
τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη των 
οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ στις 
προσπάθειές τους να εφαρμόσουν 
μεταρρυθμίσεις που είναι συναφείς με την 
ένταξη στην Ευρωζώνη.

διακυβέρνησης και μπορούν να 
χρηματοδοτήσουν το κόστος των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
συνδέονται με επενδύσεις σε τομείς 
πολιτικής που σχετίζονται με την πολιτική 
συνοχής.

Or. fr

Τροπολογία 45
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Τα θεσμικά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης διαθέτουν μακρά 
εμπειρία ως προς την παροχή ειδικής 
στήριξης σε εθνικές και υποεθνικές αρχές 
των κρατών μελών, καθώς και σε 
κοινωνικούς εταίρους, όσον αφορά την 
ανάπτυξη ικανοτήτων και σε σχέση με 
την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Η 
εμπειρία αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα 
της Ένωσης να παρέχει στήριξη στα 
κράτη μέλη, ούτως ώστε να συμβάλει στη 
βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού 
και της κοινωνικής συνοχής τους, μέσω 
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μέτρων που αποσκοπούν στην αύξηση 
των ποσοστών απασχόλησης, στην 
καταπολέμηση του αποκλεισμού και της 
φτώχειας και στην ενίσχυση της 
προσβασιμότητας των υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας, συμπεριλαμβανομένης της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και των 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Or. en

Τροπολογία 46
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο 
να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο για την 
παροχή στήριξης στα κράτη μέλη, με την 
παροχή άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης, 
παράλληλα με την τεχνική υποστήριξη. 
Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
θεσπιστεί νέο πρόγραμμα στήριξης των 
μεταρρυθμίσεων («το πρόγραμμα») ώστε 
να παρέχονται αποτελεσματικά κίνητρα για 
την ενίσχυση της υλοποίησης 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 
μέλη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι 
πλήρες και να επωφελείται επίσης από την 
εμπειρία που έχει αποκτήσει η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη από τη χρήση των 
άλλων μέσων και προγραμμάτων. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συνεχίσει 
τις δράσεις και τον τρόπο λειτουργίας του 
ΠΣΔΜ, δεδομένου ότι έχουν αποδειχθεί 
πολύ χρήσιμα και έχουν εκτιμηθεί από τα 
κράτη μέλη για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των εθνικών αρχών 
σε διάφορους τομείς πολιτικής. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει στοχευμένη στήριξη για 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη των 
οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ και 
τα οποία έχουν λάβει αποδεδειγμένα μέτρα 

(10) Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο 
να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο για την 
παροχή στήριξης στα κράτη μέλη, με την 
παροχή άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης, 
παράλληλα με την τεχνική υποστήριξη. 
Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
θεσπιστεί νέο πρόγραμμα στήριξης των 
μεταρρυθμίσεων («το πρόγραμμα») ώστε 
να παρέχονται αποτελεσματικά κίνητρα για 
την ενίσχυση της υλοποίησης 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 
μέλη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι 
πλήρες και να επωφελείται επίσης από την 
εμπειρία που έχει αποκτήσει η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη από τη χρήση των 
άλλων μέσων και προγραμμάτων. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συνεχίσει 
τις δράσεις και τον τρόπο λειτουργίας του 
ΠΣΔΜ, δεδομένου ότι έχουν αποδειχθεί 
πολύ χρήσιμα και έχουν εκτιμηθεί από τα 
κράτη μέλη για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των εθνικών αρχών 
σε διάφορους τομείς πολιτικής, ενώ 
παράλληλα βασίζονται στις αρχές του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα 
θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
στοχευμένη στήριξη για μεταρρυθμίσεις 
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για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος 
εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα 
δεν είναι το ευρώ και τα οποία έχουν λάβει 
αποδεδειγμένα μέτρα για την υιοθέτηση 
του ενιαίου νομίσματος εντός 
συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Or. pt

Τροπολογία 47
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο 
να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο για την 
παροχή στήριξης στα κράτη μέλη, με την 
παροχή άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης, 
παράλληλα με την τεχνική υποστήριξη. 
Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
θεσπιστεί νέο πρόγραμμα στήριξης των 
μεταρρυθμίσεων («το πρόγραμμα») ώστε 
να παρέχονται αποτελεσματικά κίνητρα για 
την ενίσχυση της υλοποίησης 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 
μέλη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι 
πλήρες και να επωφελείται επίσης από την 
εμπειρία που έχει αποκτήσει η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη από τη χρήση των 
άλλων μέσων και προγραμμάτων. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συνεχίσει 
τις δράσεις και τον τρόπο λειτουργίας του 
ΠΣΔΜ, δεδομένου ότι έχουν αποδειχθεί 
πολύ χρήσιμα και έχουν εκτιμηθεί από τα 
κράτη μέλη για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των εθνικών αρχών 
σε διάφορους τομείς πολιτικής. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει στοχευμένη στήριξη για 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη των 
οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ και 
τα οποία έχουν λάβει αποδεδειγμένα 
μέτρα για την υιοθέτηση του ενιαίου 
νομίσματος εντός συγκεκριμένου 

(10) Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο 
να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο για την 
παροχή στήριξης στα κράτη μέλη, με την 
παροχή άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης, 
παράλληλα με την τεχνική υποστήριξη. 
Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
θεσπιστεί νέο πρόγραμμα στήριξης των 
μεταρρυθμίσεων («το πρόγραμμα») ώστε 
να παρέχονται αποτελεσματικά κίνητρα για 
την ενίσχυση της υλοποίησης 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 
μέλη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι 
πλήρες και να επωφελείται επίσης από την 
εμπειρία που έχει αποκτήσει η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη από τη χρήση των 
άλλων μέσων και προγραμμάτων. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συνεχίσει 
τις δράσεις και τον τρόπο λειτουργίας του 
ΠΣΔΜ, δεδομένου ότι έχουν αποδειχθεί 
πολύ χρήσιμα και έχουν εκτιμηθεί από τα 
κράτη μέλη για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των εθνικών αρχών 
σε διάφορους τομείς πολιτικής, και να 
βασίζεται στις αρχές που ορίζονται στον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, και στους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει στοχευμένη στήριξη για 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη των 
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χρονικού πλαισίου. οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ αλλά 
τα οποία υποχρεούνται να υιοθετήσουν το 
ενιαίο νόμισμα.

Or. en

Τροπολογία 48
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Όταν οι εθνικές αρχές του 
κράτους μέλους δεν επιδιώκουν να 
λάβουν μέτρα για την υιοθέτηση του 
ενιαίου νομίσματος, το πρόγραμμα θα 
πρέπει να παρέχει μέρος των διαθέσιμων 
κονδυλίων που προορίζονται για το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος σε άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να 
τονωθεί ο δημόσιος διάλογος σχετικά με 
την ένταξη στην Ευρωζώνη, καθώς και 
να εκπονηθούν προπαρασκευαστικές 
μελέτες και να διεξαχθούν διαβουλεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 49
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η παροχή των διαφόρων τύπων 
υποστήριξης που απαιτούνται και να 
ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα κάθε 
συνιστώσας, θα πρέπει να καθοριστούν 
στο πλαίσιο του προγράμματος τρία 
χωριστά αλλά συμπληρωματικά μέσα, 

διαγράφεται
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συγκεκριμένα ένα εργαλείο υλοποίησης 
μεταρρυθμίσεων, ένας μηχανισμός 
τεχνικής υποστήριξης, καθώς και ένας 
ειδικός μηχανισμός σύγκλισης για τη 
στήριξη της προετοιμασίας για την 
ένταξη στην Ευρωζώνη.

Or. fr

Τροπολογία 50
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της συνοχής, της 
ανταγωνιστικότητας, της 
παραγωγικότητας, της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης. Προς τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να παρέχει οικονομικά κίνητρα για 
την αντιμετώπιση προκλήσεων 
διαρθρωτικού χαρακτήρα και να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών όσον 
αφορά τους θεσμούς και τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς 
τους.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 51
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της συνοχής, της 
ανταγωνιστικότητας, της 
παραγωγικότητας, της ανάπτυξης και της 

(13) Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της συνοχής, της 
ανταγωνιστικότητας, της 
παραγωγικότητας, της ανάπτυξης και της 
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απασχόλησης. Προς τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να παρέχει οικονομικά κίνητρα για 
την αντιμετώπιση προκλήσεων 
διαρθρωτικού χαρακτήρα και να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών όσον αφορά 
τους θεσμούς και τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς τους.

απασχόλησης. Προς τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να παρέχει οικονομικά κίνητρα για 
την αντιμετώπιση προκλήσεων 
διαρθρωτικού χαρακτήρα και να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών όσον αφορά 
τους θεσμούς και τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς τους. Είναι ακόμη 
αναγκαίο να προβλεφθεί το κατάλληλο 
επίπεδο συμμετοχής των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών στην προπαρασκευή 
και εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

Or. pt

Τροπολογία 52
Romana Tomc

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της συνοχής, της 
ανταγωνιστικότητας, της 
παραγωγικότητας, της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης. Προς τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να παρέχει οικονομικά κίνητρα για 
την αντιμετώπιση προκλήσεων 
διαρθρωτικού χαρακτήρα και να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών όσον αφορά 
τους θεσμούς και τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς τους.

(13) Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της συνοχής, της 
ανταγωνιστικότητας, της 
παραγωγικότητας, της βιώσιμης 
ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, της κοινωνικής ένταξης και της 
απασχόλησης. Προς τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να παρέχει οικονομικά κίνητρα για 
την αντιμετώπιση προκλήσεων 
διαρθρωτικού χαρακτήρα και να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών όσον αφορά 
τους θεσμούς και τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς τους.

Or. sl

Τροπολογία 53
Anne Sander



PE647.142v01-00 24/85 AM\1198761EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της συνοχής, της 
ανταγωνιστικότητας, της 
παραγωγικότητας, της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης. Προς τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να παρέχει οικονομικά κίνητρα για 
την αντιμετώπιση προκλήσεων 
διαρθρωτικού χαρακτήρα και να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών όσον αφορά 
τους θεσμούς και τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς τους.

(13) Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της συνοχής, των 
επενδύσεων, της ανταγωνιστικότητας, της 
παραγωγικότητας, της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της απασχόλησης. Προς τον 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να παρέχει 
οικονομικά κίνητρα για την αντιμετώπιση 
προκλήσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα και 
να συμβάλλει στην ενίσχυση της 
διοικητικής και θεσμικής ικανότητας των 
κρατών μελών όσον αφορά τους θεσμούς 
και τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
τομείς τους.

Or. en

Τροπολογία 54
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της συνοχής, της 
ανταγωνιστικότητας, της 
παραγωγικότητας, της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης. Προς τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να παρέχει οικονομικά κίνητρα για 
την αντιμετώπιση προκλήσεων 
διαρθρωτικού χαρακτήρα και να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών όσον αφορά 
τους θεσμούς και τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς τους.

(13) Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της 
ανταγωνιστικότητας, της 
παραγωγικότητας, της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης. Προς τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να παρέχει οικονομικά κίνητρα για 
την αντιμετώπιση προκλήσεων 
διαρθρωτικού χαρακτήρα και να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των κρατών μελών όσον αφορά 
τους θεσμούς και τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς τους.

Or. en
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Τροπολογία 55
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Θα πρέπει να καθοριστούν ειδικοί 
στόχοι για κάθε μέσο του προγράμματος. 
Όσον αφορά το εργαλείο υλοποίησης των 
μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να συνίστανται 
στην εκπλήρωση συγκεκριμένων 
ορόσημων και σκοπών που έχουν τεθεί σε 
σχέση με την ολοκλήρωση των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, γεγονός 
που θα προκαλούσε την ενεργοποίηση των 
οικονομικών κινήτρων. Όσον αφορά τον 
μηχανισμό τεχνικής υποστήριξης, οι 
στόχοι θα πρέπει να συνίστανται στη 
στήριξη των προσπαθειών των εθνικών 
αρχών να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 
καλές πρακτικές και τα διδάγματα που 
αντλούνται από τους ομολόγους τους. Οι 
στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιδιωχθούν σε 
όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτών 
των δύο μέσων και, στο πλαίσιο του 
μηχανισμού σύγκλισης, από τα κράτη 
μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το 
ευρώ και τα οποία έχουν λάβει 
αποδεδειγμένα μέτρα για την υιοθέτηση 
του ενιαίου νομίσματος εντός 
συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

(14) Θα πρέπει να καθοριστούν ειδικοί 
στόχοι για κάθε μέσο του προγράμματος. 
Όσον αφορά το εργαλείο υλοποίησης των 
μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να συνίστανται 
στην εκπλήρωση συγκεκριμένων 
ορόσημων και σκοπών που έχουν τεθεί σε 
σχέση με την ολοκλήρωση των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, γεγονός 
που θα προκαλούσε την ενεργοποίηση των 
οικονομικών κινήτρων. Όσον αφορά τον 
μηχανισμό τεχνικής υποστήριξης, οι 
στόχοι θα πρέπει να συνίστανται στη 
στήριξη των προσπαθειών των εθνικών 
αρχών να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 
καλές πρακτικές και τα διδάγματα που 
αντλούνται από τους ομολόγους τους. Οι 
στόχοι αυτοί θα πρέπει να καθοριστούν 
από όλα τα κράτη μέλη λαμβάνοντας 
υπόψη τον σεβασμό της εθνικής 
κυριαρχίας τους.

Or. fr

Τροπολογία 56
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Θα πρέπει να καθοριστούν ειδικοί (14) Θα πρέπει να καθοριστούν ειδικοί 
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στόχοι για κάθε μέσο του προγράμματος. 
Όσον αφορά το εργαλείο υλοποίησης των 
μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να συνίστανται 
στην εκπλήρωση συγκεκριμένων 
ορόσημων και σκοπών που έχουν τεθεί σε 
σχέση με την ολοκλήρωση των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, γεγονός 
που θα προκαλούσε την ενεργοποίηση των 
οικονομικών κινήτρων. Όσον αφορά τον 
μηχανισμό τεχνικής υποστήριξης, οι 
στόχοι θα πρέπει να συνίστανται στη 
στήριξη των προσπαθειών των εθνικών 
αρχών να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 
καλές πρακτικές και τα διδάγματα που 
αντλούνται από τους ομολόγους τους. Οι 
στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιδιωχθούν σε 
όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτών των 
δύο μέσων και, στο πλαίσιο του 
μηχανισμού σύγκλισης, από τα κράτη μέλη 
των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ 
και τα οποία έχουν λάβει αποδεδειγμένα 
μέτρα για την υιοθέτηση του ενιαίου 
νομίσματος εντός συγκεκριμένου 
χρονικού πλαισίου.

στόχοι για κάθε μέσο του προγράμματος. 
Όσον αφορά το εργαλείο υλοποίησης των 
μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να συνίστανται 
στην εκπλήρωση συγκεκριμένων 
ορόσημων και σκοπών που έχουν τεθεί σε 
σχέση με την ολοκλήρωση των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, γεγονός 
που θα προκαλούσε την ενεργοποίηση των 
οικονομικών κινήτρων. Όσον αφορά τον 
μηχανισμό τεχνικής υποστήριξης, οι 
στόχοι θα πρέπει να συνίστανται στη 
στήριξη των προσπαθειών των εθνικών 
αρχών να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 
καλές πρακτικές και τα διδάγματα που 
αντλούνται από τους ομολόγους τους. Οι 
στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιδιωχθούν σε 
όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτών των 
δύο μέσων και, στο πλαίσιο του 
μηχανισμού σύγκλισης, από τα κράτη μέλη 
των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ 
και τα οποία δεν υπόκεινται σε ρήτρα 
εξαίρεσης.

Or. en

Τροπολογία 57
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Όταν στο πλαίσιο της διαδικασίας 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και ιδίως 
στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, 
προσδιορίζονται προκλήσεις που 
απαιτούν επείγουσες μεταρρυθμίσεις, 
αλλά το εν λόγω κράτος μέλος δεν κάνει 
χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης 
και δεν δρομολογεί μεταρρυθμίσεις, ή η 
χρηματοδότηση αυτή έχει ανασταλεί από 
την Επιτροπή, μέρος του διαθέσιμων 
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κονδυλίων θα πρέπει να διατίθεται σε 
τοπικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη μέσω ενός ανταγωνιστικού 
μηχανισμού που θα τελεί υπό τη 
διαχείριση της Επιτροπής, με σκοπό τη 
στήριξη δράσεων σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο που συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Or. en

Τροπολογία 58
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται 
από το πρόγραμμα αφορούν όλους τους 
βασικούς οικονομικούς και κοινωνικούς 
τομείς, τόσο η χρηματοδοτική στήριξη 
όσο και η τεχνική υποστήριξη στο 
πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να 
παρέχονται 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.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 59
Antonius Manders
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται από 
το πρόγραμμα αφορούν όλους τους 
βασικούς οικονομικούς και κοινωνικούς 
τομείς, τόσο η χρηματοδοτική στήριξη όσο 
και η τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα πρέπει να παρέχονται 
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.

(15) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται από 
το πρόγραμμα αφορούν όλους τους 
βασικούς οικονομικούς και κοινωνικούς 
τομείς, τόσο η χρηματοδοτική στήριξη όσο 
και η τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα πρέπει να παρέχονται 
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 αξιοποίηση της 
τεχνολογικής επανάστασης, τις 
δεξιότητες για εργασία, τις πολιτικές για 
τα παιδιά, τη νεολαία και τους 
ηλικιωμένους, την εκπαίδευση και 
κατάρτιση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη 
δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια.

Or. en

Τροπολογία 60
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται από 
το πρόγραμμα αφορούν όλους τους 
βασικούς οικονομικούς και κοινωνικούς 
τομείς, τόσο η χρηματοδοτική στήριξη όσο 
και η τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα πρέπει να παρέχονται 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 
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από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική πρόνοια.

Or. en

Τροπολογία 61
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Προκειμένου να καλυφθούν οι 
πρόσθετες ανάγκες στο πλαίσιο του 
προγράμματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν 
στον προϋπολογισμό του προγράμματος 
πόρους προγραμματισμένους σε 
επιμερισμένη διαχείριση στο πλαίσιο των 
κονδυλίων της Ένωσης, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ακολουθεί. Οι 
μεταφερόμενοι πόροι θα πρέπει να 
υλοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες 
του παρόντος προγράμματος και θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται προς όφελος 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 62
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το πρόγραμμα αυτό, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
της διάθεσης του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη των κλιματικών στόχων. 
Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν 
κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και της 
εφαρμογής του προγράμματος, και θα 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης.

(18) Το πρόγραμμα αυτό, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος 
μέσω συνεισφορών των κρατών μελών 
για την υποστήριξη των κλιματικών 
στόχων με βάση την ελεύθερη συνεργασία 
μεταξύ των πρόθυμων κρατών μελών.

Or. fr

Τροπολογία 63
Joanna Kopcińska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Όσον αφορά το εργαλείο 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, είναι 
απαραίτητο να προσδιοριστούν οι τύποι 
μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμες για οικονομική ενίσχυση. Για 
να εξασφαλιστεί η συμβολή τους στους 
στόχους του προγράμματος, οι επιλέξιμες 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι εκείνες που 
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που 
εντοπίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου για τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προτείνονται για την αντιμετώπιση των 

(19) Όσον αφορά το εργαλείο 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, είναι 
απαραίτητο να προσδιοριστούν οι τύποι 
μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμες για οικονομική ενίσχυση. Για 
να εξασφαλιστεί η συμβολή τους στους 
στόχους του προγράμματος, οι επιλέξιμες 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι εκείνες που 
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που 
εντοπίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου για τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προτείνονται για την αντιμετώπιση των 
ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων. Η 
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ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων. διαδικασία προετοιμασίας και συμφωνίας 
επί του περιεχομένου των συστάσεων 
προς τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις που 
διατυπώνονται στις θέσεις των 
κυβερνήσεων, καθώς αυτό θα αυξήσει το 
αίσθημα κοινής ευθύνης των κρατών για 
τις μεταρρυθμίσεις.

Or. pl

Τροπολογία 64
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Όσον αφορά το εργαλείο 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, είναι 
απαραίτητο να προσδιοριστούν οι τύποι 
μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμες για οικονομική ενίσχυση. Για 
να εξασφαλιστεί η συμβολή τους στους 
στόχους του προγράμματος, οι επιλέξιμες 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι εκείνες που 
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που 
εντοπίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου για τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προτείνονται για την αντιμετώπιση των 
ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων.

(19) Όσον αφορά το εργαλείο 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, είναι 
απαραίτητο να προσδιοριστούν οι τύποι 
μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμες για οικονομική ενίσχυση. Για 
να εξασφαλιστεί η συμβολή τους στους 
στόχους του προγράμματος, οι επιλέξιμες 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι εκείνες που 
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που 
εντοπίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου για τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προτείνονται για την αντιμετώπιση των 
ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς, 
κοινωνικούς και εδαφικούς δείκτες κάθε 
κράτους μέλους.

Or. pt

Τροπολογία 65
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Όσον αφορά το εργαλείο 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, είναι 
απαραίτητο να προσδιοριστούν οι τύποι 
μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμες για οικονομική ενίσχυση. Για 
να εξασφαλιστεί η συμβολή τους στους 
στόχους του προγράμματος, οι επιλέξιμες 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι εκείνες που 
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που 
εντοπίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου για τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προτείνονται για την αντιμετώπιση των 
ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων.

(19) Όσον αφορά το εργαλείο 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, είναι 
απαραίτητο να προσδιοριστούν οι τύποι 
μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμες για οικονομική ενίσχυση. Για 
να εξασφαλιστεί η συμβολή τους στους 
στόχους του προγράμματος, οι επιλέξιμες 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι εκείνες που 
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που 
εντοπίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου για τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προτείνονται για την αντιμετώπιση των 
ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη 
κοινωνική κατάσταση κάθε κράτους 
μέλους.

Or. en

Τροπολογίεα 66
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, το πρόγραμμα θα 
συμβάλλει στην υιοθέτηση 
ολοκληρωμένων σχεδίων επενδύσεων σε 
ψηφιακές υποδομές και δεξιότητες και 
στη δημιουργία αποτελεσματικού 
πλαισίου χρηματοδότησής τους, οι οποίες 
εξασφαλίζουν την υψηλότερη δυνατή 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
περιφερειών κατά τη δεκαετία 2021-2030. 

Or. el
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Τροπολογία 67
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα 
ουσιαστικό κίνητρο στα κράτη μέλη για να 
ολοκληρώσουν τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, είναι σκόπιμο να 
καθοριστεί η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά που διατίθεται για αυτά στο 
πλαίσιο του μέσου για κάθε στάδιο 
κατανομής και για κάθε πρόσκληση. Η 
μέγιστη αυτή συνεισφορά θα πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση τον πληθυσμό των 
κρατών μελών. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα οικονομικά κίνητρα 
κατανέμονται καθ’ όλη την περίοδο 
εφαρμογής του προγράμματος, η κατανομή 
των κονδυλίων στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να γίνει σταδιακά. Το ήμισυ 
(11 000 000 000 EUR) του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να 
διατεθεί στα κράτη μέλη στο πρώτο στάδιο 
διάρκειας είκοσι μηνών, κατά τη διάρκεια 
των οποίων θα μπορούσαν να λάβουν 
μέχρι τη μέγιστη κατανομή τους 
υποβάλλοντας προτάσεις για 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις.

(20) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα 
ουσιαστικό κίνητρο στα κράτη μέλη για να 
ολοκληρώσουν τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, είναι σκόπιμο να 
καθοριστεί η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά που διατίθεται για αυτά στο 
πλαίσιο του μέσου για κάθε στάδιο 
κατανομής και για κάθε πρόσκληση. Η 
μέγιστη αυτή συνεισφορά θα πρέπει να 
υπολογίζεται, με σαφήνεια και διαφάνεια, 
με βάση τον πληθυσμό κάθε κράτους 
μέλους, σύμφωνα με την αρχή της 
φθίνουσας αναλογικότητας, με βάση τόσο 
το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ του – 
εφαρμόζοντας αντιστρόφως ανάλογη 
λογική – όσο και το ποσοστό ανεργίας 
του. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
οικονομικά κίνητρα κατανέμονται καθ’ 
όλη την περίοδο εφαρμογής του 
προγράμματος, η κατανομή των κονδυλίων 
στα κράτη μέλη θα πρέπει να γίνει 
σταδιακά. Το 75% (16 500 000 000 EUR) 
του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου 
του εργαλείου υλοποίησης 
μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να διατεθεί στα 
κράτη μέλη στο πρώτο στάδιο διάρκειας 
20 μηνών, κατά τη διάρκεια των οποίων θα 
μπορούσαν να λάβουν μέχρι τη μέγιστη 
κατανομή τους υποβάλλοντας προτάσεις 
για μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις.

Or. pt

Τροπολογία 68
Elisabetta Gualmini
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα 
ουσιαστικό κίνητρο στα κράτη μέλη για να 
ολοκληρώσουν τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, είναι σκόπιμο να 
καθοριστεί η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά που διατίθεται για αυτά στο 
πλαίσιο του μέσου για κάθε στάδιο 
κατανομής και για κάθε πρόσκληση. Η 
μέγιστη αυτή συνεισφορά θα πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση τον πληθυσμό των 
κρατών μελών. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα οικονομικά κίνητρα 
κατανέμονται καθ’ όλη την περίοδο 
εφαρμογής του προγράμματος, η κατανομή 
των κονδυλίων στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να γίνει σταδιακά. Το ήμισυ 
(11 000 000 000 EUR) του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να 
διατεθεί στα κράτη μέλη στο πρώτο στάδιο 
διάρκειας είκοσι μηνών, κατά τη διάρκεια 
των οποίων θα μπορούσαν να λάβουν 
μέχρι τη μέγιστη κατανομή τους 
υποβάλλοντας προτάσεις για 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις.

(20) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα 
ουσιαστικό κίνητρο στα κράτη μέλη για να 
ολοκληρώσουν τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, είναι σκόπιμο να 
καθοριστεί η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά που διατίθεται για αυτά στο 
πλαίσιο του μέσου για κάθε στάδιο 
κατανομής και για κάθε πρόσκληση. Η 
μέγιστη αυτή συνεισφορά θα πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση τον πληθυσμό των 
κρατών μελών και την κοινωνική και 
οικονομική κατάστασή τους, μετρώμενη 
βάσει δεικτών κοινωνικού αποκλεισμού, 
φτώχειας και ανεργίας. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα οικονομικά κίνητρα 
κατανέμονται καθ’ όλη την περίοδο 
εφαρμογής του προγράμματος, η κατανομή 
των κονδυλίων στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να γίνει σταδιακά. Το ήμισυ 
(11 000 000 000 EUR) του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να 
διατεθεί στα κράτη μέλη στο πρώτο στάδιο 
διάρκειας είκοσι μηνών, κατά τη διάρκεια 
των οποίων θα μπορούσαν να λάβουν 
μέχρι τη μέγιστη κατανομή τους 
υποβάλλοντας προτάσεις για 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις.

Or. it

Τροπολογία 69
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα 
ουσιαστικό κίνητρο στα κράτη μέλη για να 

(20) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα 
ουσιαστικό κίνητρο στα κράτη μέλη για να 
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ολοκληρώσουν τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, είναι σκόπιμο να 
καθοριστεί η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά που διατίθεται για αυτά στο 
πλαίσιο του μέσου για κάθε στάδιο 
κατανομής και για κάθε πρόσκληση. Η 
μέγιστη αυτή συνεισφορά θα πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση τον πληθυσμό των 
κρατών μελών. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα οικονομικά κίνητρα 
κατανέμονται καθ’ όλη την περίοδο 
εφαρμογής του προγράμματος, η κατανομή 
των κονδυλίων στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να γίνει σταδιακά. Το ήμισυ 
(11 000 000 000 EUR) του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να 
διατεθεί στα κράτη μέλη στο πρώτο στάδιο 
διάρκειας είκοσι μηνών, κατά τη διάρκεια 
των οποίων θα μπορούσαν να λάβουν 
μέχρι τη μέγιστη κατανομή τους 
υποβάλλοντας προτάσεις για 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις.

ολοκληρώσουν τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, είναι σκόπιμο να 
καθοριστεί η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά που διατίθεται για αυτά στο 
πλαίσιο του μέσου για κάθε στάδιο 
κατανομής και για κάθε πρόσκληση. Η 
μέγιστη αυτή συνεισφορά θα πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση τον πληθυσμό των 
κρατών μελών και την οικονομική 
κατάστασή τους, όπως για παράδειγμα 
βάσει του δείκτη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
οικονομικά κίνητρα κατανέμονται καθ’ 
όλη την περίοδο εφαρμογής του 
προγράμματος, η κατανομή των κονδυλίων 
στα κράτη μέλη θα πρέπει να γίνει 
σταδιακά. Το ήμισυ (11 000 000 000 EUR) 
του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου 
του εργαλείου υλοποίησης 
μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να διατεθεί στα 
κράτη μέλη στο πρώτο στάδιο διάρκειας 
είκοσι μηνών, κατά τη διάρκεια των 
οποίων θα μπορούσαν να λάβουν μέχρι τη 
μέγιστη κατανομή τους υποβάλλοντας 
προτάσεις για μεταρρυθμιστικές 
δεσμεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 70
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα 
ουσιαστικό κίνητρο στα κράτη μέλη για να 
ολοκληρώσουν τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, είναι σκόπιμο να 
καθοριστεί η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά που διατίθεται για αυτά στο 
πλαίσιο του μέσου για κάθε στάδιο 
κατανομής και για κάθε πρόσκληση. Η 
μέγιστη αυτή συνεισφορά θα πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση τον πληθυσμό των 

(20) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα 
ουσιαστικό κίνητρο στα κράτη μέλη για να 
ολοκληρώσουν τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις λαμβάνοντας υπόψη 
κοινωνικές, οικονομικές και εδαφικές 
προκλήσεις, καθώς και επενδυτικές 
ανάγκες, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η 
μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που 
διατίθεται για αυτά στο πλαίσιο του μέσου 
για κάθε στάδιο κατανομής και για κάθε 
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κρατών μελών. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα οικονομικά κίνητρα 
κατανέμονται καθ’ όλη την περίοδο 
εφαρμογής του προγράμματος, η κατανομή 
των κονδυλίων στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να γίνει σταδιακά. Το ήμισυ 
(11 000 000 000 EUR) του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να 
διατεθεί στα κράτη μέλη στο πρώτο στάδιο 
διάρκειας είκοσι μηνών, κατά τη διάρκεια 
των οποίων θα μπορούσαν να λάβουν 
μέχρι τη μέγιστη κατανομή τους 
υποβάλλοντας προτάσεις για 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις.

πρόσκληση. Η μέγιστη αυτή συνεισφορά 
θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον 
πληθυσμό των κρατών μελών. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
οικονομικά κίνητρα κατανέμονται καθ’ 
όλη την περίοδο εφαρμογής του 
προγράμματος, η κατανομή των κονδυλίων 
στα κράτη μέλη θα πρέπει να γίνει 
σταδιακά. Το ήμισυ (11 000 000 000 EUR) 
του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου 
του εργαλείου υλοποίησης 
μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να διατεθεί στα 
κράτη μέλη στο πρώτο στάδιο διάρκειας 
είκοσι μηνών, κατά τη διάρκεια των 
οποίων θα μπορούσαν να λάβουν μέχρι τη 
μέγιστη κατανομή τους υποβάλλοντας 
προτάσεις για μεταρρυθμιστικές 
δεσμεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 71
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προς το συμφέρον της διαφάνειας 
και της αποτελεσματικότητας, στο 
επόμενο στάδιο που θα διαρκέσει μέχρι 
το τέλος του προγράμματος, η Επιτροπή 
θα πρέπει να καθορίσει ένα σύστημα 
περιοδικών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων για να διαθέσει το υπόλοιπο 
ήμισυ (11 000 000 000 EUR) του 
συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του 
μέσου, καθώς και τα ποσά που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν στο προηγούμενο 
στάδιο. Θα πρέπει να οργανωθούν απλές 
διαδικασίες για τον σκοπό αυτό. Στο 
πλαίσιο κάθε πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να κληθούν να υποβάλουν ταυτόχρονα 
προτάσεις μεταρρυθμίσεων και να τους 
καταβληθεί η μέγιστη χρηματοδοτική 

διαγράφεται
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συνεισφορά βάσει των μεταρρυθμιστικών 
προτάσεών τους. Για λόγους διαφάνειας, 
η πρώτη πρόσκληση που διοργάνωσε η 
Επιτροπή κατά τη δεύτερη φάση θα 
πρέπει να αφορά ποσό που αντιστοιχεί 
στο υπόλοιπο (11 000 000 000 EUR) του 
συνολικού κονδυλίου του μέσου. 
Περαιτέρω προσκλήσεις θα πρέπει να 
διοργανώνονται από την Επιτροπή μόνο 
όταν το συνολικό χρηματοδοτικό 
κονδύλιο δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
πλήρως. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εγκρίνει και να δημοσιεύει ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα των περαιτέρω 
προσκλήσεων που θα διοργανωθούν και 
να αναφέρει, σε κάθε πρόσκληση, το 
υπόλοιπο ποσό του συνολικού κονδυλίου 
που είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο της εν 
λόγω πρόσκλησης.

Or. fr

Τροπολογία 72
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προς το συμφέρον της διαφάνειας 
και της αποτελεσματικότητας, στο επόμενο 
στάδιο που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος 
του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει 
να καθορίσει ένα σύστημα περιοδικών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για να 
διαθέσει το υπόλοιπο ήμισυ 
(11 000 000 000 EUR) του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του μέσου, 
καθώς και τα ποσά που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν στο προηγούμενο 
στάδιο. Θα πρέπει να οργανωθούν απλές 
διαδικασίες για τον σκοπό αυτό. Στο 
πλαίσιο κάθε πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να κληθούν να υποβάλουν ταυτόχρονα 
προτάσεις μεταρρυθμίσεων και να τους 

(21) Προς το συμφέρον της διαφάνειας 
και της αποτελεσματικότητας, στο επόμενο 
στάδιο που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος 
του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει 
να καθορίσει ένα σύστημα περιοδικών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για να 
διαθέσει το υπόλοιπο 25% 
(5 500 000 000 EUR) του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του μέσου, 
καθώς και τα ποσά που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν στο προηγούμενο 
στάδιο. Θα πρέπει να οργανωθούν απλές 
διαδικασίες για τον σκοπό αυτό. Στο 
πλαίσιο κάθε πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να κληθούν να υποβάλουν ταυτόχρονα 
προτάσεις μεταρρυθμίσεων και να τους 



PE647.142v01-00 38/85 AM\1198761EL.docx

EL

καταβληθεί η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά βάσει των μεταρρυθμιστικών 
προτάσεών τους. Για λόγους διαφάνειας, η 
πρώτη πρόσκληση που διοργάνωσε η 
Επιτροπή κατά τη δεύτερη φάση θα πρέπει 
να αφορά ποσό που αντιστοιχεί στο 
υπόλοιπο (11 000 000 000 EUR) του 
συνολικού κονδυλίου του μέσου. 
Περαιτέρω προσκλήσεις θα πρέπει να 
διοργανώνονται από την Επιτροπή μόνο 
όταν το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει και να 
δημοσιεύει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
των περαιτέρω προσκλήσεων που θα 
διοργανωθούν και να αναφέρει, σε κάθε 
πρόσκληση, το υπόλοιπο ποσό του 
συνολικού κονδυλίου που είναι διαθέσιμο 
στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης.

καταβληθεί η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά βάσει των μεταρρυθμιστικών 
προτάσεών τους. Για λόγους διαφάνειας, η 
πρώτη πρόσκληση που διοργάνωσε η 
Επιτροπή κατά τη δεύτερη φάση θα πρέπει 
να αφορά ποσό που αντιστοιχεί στο 
υπόλοιπο (5 000 000 000 EUR) του 
συνολικού κονδυλίου του μέσου. 
Περαιτέρω προσκλήσεις θα πρέπει να 
διοργανώνονται από την Επιτροπή μόνο 
όταν το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει και να 
δημοσιεύει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
των περαιτέρω προσκλήσεων που θα 
διοργανωθούν και να αναφέρει, σε κάθε 
πρόσκληση, το υπόλοιπο ποσό του 
συνολικού κονδυλίου που είναι διαθέσιμο 
στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης.

Or. pt

Τροπολογία 73
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προς το συμφέρον της διαφάνειας 
και της αποτελεσματικότητας, στο επόμενο 
στάδιο που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος 
του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει 
να καθορίσει ένα σύστημα περιοδικών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για να 
διαθέσει το υπόλοιπο ήμισυ 
(11 000 000 000 EUR) του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του μέσου, 
καθώς και τα ποσά που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν στο προηγούμενο 
στάδιο. Θα πρέπει να οργανωθούν απλές 
διαδικασίες για τον σκοπό αυτό. Στο 
πλαίσιο κάθε πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να κληθούν να υποβάλουν ταυτόχρονα 

(21) Προς το συμφέρον της διαφάνειας 
και της αποτελεσματικότητας, στο επόμενο 
στάδιο που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος 
του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει 
να καθορίσει ένα σύστημα περιοδικών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για να 
διαθέσει το υπόλοιπο ήμισυ 
(11 000 000 000 EUR) του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του μέσου, 
καθώς και τα ποσά που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν στο προηγούμενο 
στάδιο. Θα πρέπει να οργανωθούν απλές 
διαδικασίες για τον σκοπό αυτό. Στο 
πλαίσιο κάθε πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να κληθούν να υποβάλουν ταυτόχρονα 
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προτάσεις μεταρρυθμίσεων και να τους 
καταβληθεί η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά βάσει των μεταρρυθμιστικών 
προτάσεών τους. Για λόγους διαφάνειας, η 
πρώτη πρόσκληση που διοργάνωσε η 
Επιτροπή κατά τη δεύτερη φάση θα πρέπει 
να αφορά ποσό που αντιστοιχεί στο 
υπόλοιπο (11 000 000 000 EUR) του 
συνολικού κονδυλίου του μέσου. 
Περαιτέρω προσκλήσεις θα πρέπει να 
διοργανώνονται από την Επιτροπή μόνο 
όταν το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει και να 
δημοσιεύει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
των περαιτέρω προσκλήσεων που θα 
διοργανωθούν και να αναφέρει, σε κάθε 
πρόσκληση, το υπόλοιπο ποσό του 
συνολικού κονδυλίου που είναι διαθέσιμο 
στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης.

προτάσεις μεταρρυθμίσεων και να τους 
καταβληθεί η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά βάσει των μεταρρυθμιστικών 
προτάσεών τους. Κάθε πρόταση, προτού 
υποβληθεί, θα πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Για λόγους 
διαφάνειας, η πρώτη πρόσκληση που 
διοργάνωσε η Επιτροπή κατά τη δεύτερη 
φάση θα πρέπει να αφορά ποσό που 
αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 
(11 000 000 000 EUR) του συνολικού 
κονδυλίου του μέσου. Περαιτέρω 
προσκλήσεις θα πρέπει να διοργανώνονται 
από την Επιτροπή μόνο όταν το συνολικό 
χρηματοδοτικό κονδύλιο δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί πλήρως. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να εγκρίνει και να δημοσιεύει 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των περαιτέρω 
προσκλήσεων που θα διοργανωθούν και να 
αναφέρει, σε κάθε πρόσκληση, το 
υπόλοιπο ποσό του συνολικού κονδυλίου 
που είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο της εν 
λόγω πρόσκλησης.

Or. en

Τροπολογία 74
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
διαδικασία υποβολής προτάσεων για 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις των κρατών 
μελών και το περιεχόμενό τους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σκοπιμότητα των διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων μαζί με τα 
εθνικά τους προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, αλλά με τη μορφή 
ξεχωριστού παραρτήματος, το οποίο 

(22) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
διαδικασία υποβολής προτάσεων για 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις των κρατών 
μελών και το περιεχόμενό τους. Κατόπιν 
ευρείας και δεόντως τεκμηριωμένης 
διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν την 
πρόταση μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων 
μαζί με τα εθνικά τους προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, αλλά με τη μορφή 
ξεχωριστού παραρτήματος, το οποίο 
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μπορεί επίσης να υποβληθεί σε 
διαφορετικό χρόνο. Ενώ η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα είναι προαιρετική, τα κράτη 
μέλη που αντιμετωπίζουν υπερβολικές 
ανισορροπίες πρέπει να ενθαρρυνθούν 
ιδιαίτερα να υποβάλουν προτάσεις 
μεταρρύθμισης στο πλαίσιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, το οποίο 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα που 
οδήγησαν σε αυτές τις υπερβολικές 
ανισορροπίες.

μπορεί επίσης να υποβληθεί σε 
διαφορετικό χρόνο. Ενώ η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα είναι προαιρετική, τα κράτη 
μέλη που αντιμετωπίζουν υπερβολικές 
ανισορροπίες και τα κράτη μέλη στα 
οποία υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
μεταρρυθμίσεις, όπως προσδιορίζονται 
στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, πρέπει 
να ενθαρρυνθούν ιδιαίτερα να υποβάλουν 
προτάσεις μεταρρύθμισης στο πλαίσιο του 
εργαλείου υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, το 
οποίο αντιμετωπίζει τις προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 75
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
διαδικασία υποβολής προτάσεων για 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις των κρατών 
μελών και το περιεχόμενό τους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σκοπιμότητα των διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων μαζί με τα 
εθνικά τους προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, αλλά με τη μορφή 
ξεχωριστού παραρτήματος, το οποίο 
μπορεί επίσης να υποβληθεί σε 
διαφορετικό χρόνο. Ενώ η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα είναι προαιρετική, τα κράτη 
μέλη που αντιμετωπίζουν υπερβολικές 
ανισορροπίες πρέπει να ενθαρρυνθούν 
ιδιαίτερα να υποβάλουν προτάσεις 
μεταρρύθμισης στο πλαίσιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, το οποίο 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα που 
οδήγησαν σε αυτές τις υπερβολικές 
ανισορροπίες.

(22) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί μια 
σαφής και απλή διαδικασία υποβολής 
προτάσεων για μεταρρυθμιστικές 
δεσμεύσεις των κρατών μελών και το 
περιεχόμενό τους. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σκοπιμότητα των 
διαδικασιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποβάλουν την πρόταση 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων μαζί με τα 
εθνικά τους προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, αλλά με τη μορφή 
ξεχωριστού παραρτήματος, το οποίο 
μπορεί επίσης να υποβληθεί σε 
διαφορετικό χρόνο. Ενώ η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα είναι προαιρετική, τα κράτη 
μέλη που αντιμετωπίζουν υπερβολικές 
ανισορροπίες πρέπει να ενθαρρυνθούν 
ιδιαίτερα να υποβάλουν προτάσεις 
μεταρρύθμισης στο πλαίσιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, το οποίο 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα που 
οδήγησαν σε αυτές τις υπερβολικές 
ανισορροπίες.
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Or. pt

Τροπολογία 76
Romana Tomc

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
διαδικασία υποβολής προτάσεων για 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις των κρατών 
μελών και το περιεχόμενό τους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σκοπιμότητα των διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων μαζί με τα 
εθνικά τους προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, αλλά με τη μορφή 
ξεχωριστού παραρτήματος, το οποίο 
μπορεί επίσης να υποβληθεί σε 
διαφορετικό χρόνο. Ενώ η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα είναι προαιρετική, τα κράτη 
μέλη που αντιμετωπίζουν υπερβολικές 
ανισορροπίες πρέπει να ενθαρρυνθούν 
ιδιαίτερα να υποβάλουν προτάσεις 
μεταρρύθμισης στο πλαίσιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, το οποίο 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα που 
οδήγησαν σε αυτές τις υπερβολικές 
ανισορροπίες.

(22) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
διαφανής διαδικασία υποβολής προτάσεων 
για μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις των 
κρατών μελών και το περιεχόμενό τους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σκοπιμότητα των διαδικασιών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων μαζί με τα 
εθνικά τους προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, αλλά με τη μορφή 
ξεχωριστού παραρτήματος, το οποίο 
μπορεί επίσης να υποβληθεί σε 
διαφορετικό χρόνο. Ενώ η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα είναι προαιρετική, τα κράτη 
μέλη που αντιμετωπίζουν υπερβολικές 
ανισορροπίες πρέπει να ενθαρρυνθούν 
ιδιαίτερα να υποβάλουν προτάσεις 
μεταρρύθμισης στο πλαίσιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, το οποίο 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα που 
οδήγησαν σε αυτές τις υπερβολικές 
ανισορροπίες.

Or. sl

Τροπολογία 77
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
οικείωση και η επικέντρωση στις 

(23) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προσδιορίσουν τις μεταρρυθμιστικές 
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σχετικές μεταρρυθμίσεις, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προσδιορίσουν τις 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις ως 
απάντηση στις προκλήσεις που 
εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
(συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων 
που εντοπίζονται στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις) και να προτείνουν ένα 
λεπτομερές σύνολο μέτρων για την 
εφαρμογή τους, τα οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν κατάλληλα ορόσημα και 
στόχους καθώς και χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης για μέγιστη περίοδο τριών 
ετών. Θα πρέπει να επιδιωχθεί και να 
επιτευχθεί στενή συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών καθ’ όλη 
τη διαδικασία.

δεσμεύσεις και να προτείνουν ένα 
λεπτομερές σύνολο μέτρων για την 
εφαρμογή τους, τα οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν κατάλληλα ορόσημα και 
στόχους καθώς και χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης για μέγιστη περίοδο τριών 
ετών. Θα πρέπει να επιδιωχθεί και να 
επιτευχθεί στενή συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών καθ’ όλη 
τη διαδικασία.

Or. fr

Τροπολογία 78
Joanna Kopcińska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
οικείωση και η επικέντρωση στις σχετικές 
μεταρρυθμίσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να προσδιορίσουν τις μεταρρυθμιστικές 
δεσμεύσεις ως απάντηση στις προκλήσεις 
που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
(συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων 
που εντοπίζονται στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις) και να προτείνουν ένα 
λεπτομερές σύνολο μέτρων για την 
εφαρμογή τους, τα οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν κατάλληλα ορόσημα και 
στόχους καθώς και χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης για μέγιστη περίοδο τριών 
ετών. Θα πρέπει να επιδιωχθεί και να 
επιτευχθεί στενή συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών 

(23) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
οικείωση και η επικέντρωση στις σχετικές 
μεταρρυθμίσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να προσδιορίσουν τις μεταρρυθμιστικές 
δεσμεύσεις ως απάντηση στις προκλήσεις 
που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
(συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων 
που εντοπίζονται στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις) και να προτείνουν ένα 
λεπτομερές σύνολο μέτρων για την 
εφαρμογή τους, τα οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν κατάλληλα ορόσημα και 
στόχους καθώς και χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης για μέγιστη περίοδο τριών 
ετών. Θα πρέπει να επιδιωχθεί μια 
πραγματική βελτίωση όσον αφορά τη 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των 
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καθ’ όλη τη διαδικασία. κρατών μελών, γεγονός που θα οδηγήσει 
σε πολύ αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
των μεταρρυθμίσεων.

Or. pl

Τροπολογία 79
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
τη φύση και τη σημασία των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που 
προτείνουν τα κράτη μέλη και να 
καθορίζει το προς διάθεση ποσό με βάση 
διαφανή κριτήρια. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να λάβει υπόψη τα ουσιαστικά 
στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη και 
να αξιολογήσει κατά πόσον οι 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που 
προτείνονται από τα κράτη μέλη 
αναμένεται να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά τις προκλήσεις που 
εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, εάν πρόκειται για 
ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων, 
εάν αναμένεται να ενισχύσουν τις 
επιδόσεις και την ανθεκτικότητα της 
εθνικής οικονομίας και εάν η εφαρμογή 
τους αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο 
στο κράτος μέλος, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο, ενισχύοντας τη θεσμική και 
διοικητική ικανότητα του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει εάν οι εσωτερικές 
ρυθμίσεις που προτείνουν τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων 
ορόσημων και στόχων, καθώς και οι 
σχετικοί δείκτες, αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων για μέγιστη περίοδο τριών 

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
τη φύση και τη σημασία των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που 
προτείνουν τα κράτη μέλη και να προτείνει 
στο Συμβούλιο το προς διάθεση ποσό με 
βάση διαφανή κριτήρια. Για τον σκοπό 
αυτό, θα πρέπει να λάβει υπόψη τα 
ουσιαστικά στοιχεία που παρέχουν τα 
κράτη μέλη και να αξιολογήσει κατά 
πόσον οι μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που 
προτείνονται από τα κράτη μέλη 
αναμένεται να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά τις προκλήσεις που 
εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, εάν πρόκειται για 
ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων, 
εάν αναμένεται να ενισχύσουν τις 
επιδόσεις και την ανθεκτικότητα της 
εθνικής οικονομίας και εάν η εφαρμογή 
τους αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο 
στο κράτος μέλος, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο, ενισχύοντας τη θεσμική και 
διοικητική ικανότητα του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει εάν οι εσωτερικές 
ρυθμίσεις που προτείνουν τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων 
ορόσημων και στόχων, καθώς και οι 
σχετικοί δείκτες, αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων για μέγιστη περίοδο τριών 
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ετών. ετών.

Or. fr

Τροπολογία 80
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
τη φύση και τη σημασία των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που 
προτείνουν τα κράτη μέλη και να 
καθορίζει το προς διάθεση ποσό με βάση 
διαφανή κριτήρια. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να λάβει υπόψη τα ουσιαστικά 
στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη και 
να αξιολογήσει κατά πόσον οι 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που 
προτείνονται από τα κράτη μέλη 
αναμένεται να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά τις προκλήσεις που 
εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, εάν πρόκειται για 
ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων, 
εάν αναμένεται να ενισχύσουν τις 
επιδόσεις και την ανθεκτικότητα της 
εθνικής οικονομίας και εάν η εφαρμογή 
τους αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο 
στο κράτος μέλος, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο, ενισχύοντας τη θεσμική και 
διοικητική ικανότητα του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει εάν οι εσωτερικές 
ρυθμίσεις που προτείνουν τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων 
ορόσημων και στόχων, καθώς και οι 
σχετικοί δείκτες, αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων για μέγιστη περίοδο τριών 
ετών.

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
τη φύση και τη σημασία των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που 
προτείνουν τα κράτη μέλη και να 
καθορίζει το προς διάθεση ποσό με βάση 
διαφανή κριτήρια. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να λάβει υπόψη τα ουσιαστικά 
στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη και 
να αξιολογήσει κατά πόσον οι 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που 
προτείνονται από τα κράτη μέλη 
αναμένεται να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά τις προκλήσεις που 
εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, εάν πρόκειται για 
ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων, 
εάν αναμένεται να ενισχύσουν τις 
επιδόσεις και την ανθεκτικότητα της 
εθνικής οικονομίας και εάν η εφαρμογή 
τους αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο 
στο κράτος μέλος, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο, ενισχύοντας τη θεσμική και 
διοικητική ικανότητα του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει εάν οι εσωτερικές 
ρυθμίσεις που προτείνουν τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων 
ορόσημων και στόχων, καθώς και οι 
σχετικοί δείκτες, αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων για μέγιστη περίοδο τριών 
ετών. Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις που 
προτείνονται για χρηματοδότηση θα 
πρέπει να παρακολουθούνται αυστηρά 
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μέσω της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου.

Or. pt

Τροπολογία 81
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
τη φύση και τη σημασία των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που 
προτείνουν τα κράτη μέλη και να 
καθορίζει το προς διάθεση ποσό με βάση 
διαφανή κριτήρια. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να λάβει υπόψη τα ουσιαστικά 
στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη και 
να αξιολογήσει κατά πόσον οι 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που 
προτείνονται από τα κράτη μέλη 
αναμένεται να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά τις προκλήσεις που 
εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, εάν πρόκειται για 
ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων, 
εάν αναμένεται να ενισχύσουν τις 
επιδόσεις και την ανθεκτικότητα της 
εθνικής οικονομίας και εάν η εφαρμογή 
τους αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο 
στο κράτος μέλος, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο, ενισχύοντας τη θεσμική και 
διοικητική ικανότητα του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει εάν οι εσωτερικές 
ρυθμίσεις που προτείνουν τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων 
ορόσημων και στόχων, καθώς και οι 
σχετικοί δείκτες, αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων για μέγιστη περίοδο τριών 
ετών.

(24) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
τη φύση και τη σημασία των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που 
προτείνουν τα κράτη μέλη και να 
καθορίζει το προς διάθεση ποσό με βάση 
διαφανή κριτήρια. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να λάβει υπόψη τα ουσιαστικά 
στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη και 
να αξιολογήσει κατά πόσον οι 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που 
προτείνονται από τα κράτη μέλη, 
λαμβανομένων υπόψη των εδαφικών 
αναγκών, αναμένεται να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά τις προκλήσεις που 
εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, εάν πρόκειται για 
ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων, 
εάν αναμένεται να ενισχύσουν τις 
επιδόσεις και την ανθεκτικότητα της 
εθνικής οικονομίας και εάν η εφαρμογή 
τους αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο 
στο κράτος μέλος και τις περιφέρειες, 
όπου αυτό είναι απαραίτητο, ενισχύοντας 
τη θεσμική και διοικητική ικανότητα του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει εάν οι εσωτερικές ρυθμίσεις 
που προτείνουν τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων 
ορόσημων και στόχων, καθώς και οι 
σχετικοί δείκτες, αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων για μέγιστη περίοδο τριών 
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ετών.

Or. en

Τροπολογία 82
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ως συμβολή στην κατάρτιση 
προτάσεων υψηλής ποιότητας και για να 
βοηθηθεί η Επιτροπή στην αξιολόγηση των 
προτάσεων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και στην 
αξιολόγηση του βαθμού επίτευξής τους, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η χρήση 
συμβουλευτικών υπηρεσιών από 
ομοτίμους και η παροχή συμβουλών από 
εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, η Επιτροπή 
Οικονομικής Πολιτικής του Συμβουλίου 
που ασχολείται με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο, μετά από διαβούλευση κατά 
περίπτωση με τις συναφείς και 
βασιζόμενες στη Συνθήκη επιτροπές, θα 
πρέπει να είναι σε θέση να γνωμοδοτεί 
σχετικά με τις προτάσεις για 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις, όπως 
έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη. Για 
λόγους απλούστευσης, η υποβολή 
εκθέσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με 
την πρόοδο που σημειώθηκε στην 
εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων θα πρέπει να γίνει στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

(26) Ως συμβολή στην κατάρτιση 
προτάσεων υψηλής ποιότητας και για να 
βοηθηθεί η Επιτροπή στην αξιολόγηση των 
προτάσεων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και στην 
αξιολόγηση του βαθμού επίτευξής τους, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η χρήση 
συμβουλευτικών υπηρεσιών από 
ομοτίμους και η παροχή συμβουλών από 
εμπειρογνώμονες.

Or. fr

Τροπολογία 83
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α). Κατά την αξιολόγηση της φύσης 
και της σημασίας της πρότασης για 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τη μεταρρυθμιστική 
δυναμική εκάστου κράτους μέλους και τα 
διαφαινόμενα κοινωνικά της 
αποτελέσματα, ιδίως λόγω του γεγονότος 
ότι μπορεί να αποτελέσει πρότυπο.

Or. el

Τροπολογία 84
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Προκειμένου να προωθηθεί η 
σταθερότητα των μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν 
τις μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις μόνο 
μία φορά εντός της περιόδου εφαρμογής, 
όταν οι αντικειμενικές συνθήκες 
δικαιολογούν μια τέτοια ενέργεια.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 85
France Jamet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για λόγους διαφάνειας, οι 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 

(29) Για λόγους διαφάνειας, οι 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που έχει 
προτείνει η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και οι 
δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να 
διεξάγονται από την Επιτροπή κατά 
περίπτωση.

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και οι 
δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να 
διεξάγονται από την Επιτροπή κατά 
περίπτωση.

Or. fr

Τροπολογία 86
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για λόγους διαφάνειας, οι 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και οι 
δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να 
διεξάγονται από την Επιτροπή κατά 
περίπτωση.

(29) Για λόγους διαφάνειας, οι 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει η Επιτροπή πρέπει να 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και οι 
δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να 
διεξάγονται περιοδικά από την Επιτροπή 
κατά περίπτωση.

Or. pt

Τροπολογία 87
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Επιπλέον κρίνεται απαραίτητη η 
κατανόηση του πολιτικού πεδίου αλλά και 
η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση και 
δέσμευση εκ μέρους του πολιτικού 
προσωπικού εκάστου Κράτους Μέλους 
στο πρόγραμμα, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων.

Or. el
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Τροπολογία 88
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων, τις πληρωμές, 
την αναστολή, την ακύρωση και την 
ανάκτηση των πόρων. Οι πληρωμές πρέπει 
να βασίζονται σε θετική αξιολόγηση από 
την Επιτροπή της εφαρμογής των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων εκ μέρους 
του κράτους μέλους. Η αναστολή και η 
ακύρωση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς θα πρέπει να είναι δυνατή 
όταν οι μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις δεν 
έχουν εφαρμοστεί ικανοποιητικά από το 
κράτος μέλος. Για να εξασφαλιστεί 
βιώσιμος αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων 
μετά την εφαρμογή τους, θα πρέπει να 
καθοριστεί εύλογη προθεσμία για τον 
καθορισμό της βιωσιμότητας των 
μεταρρυθμίσεων μετά την καταβολή της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Η πενταετής 
περίοδος θα πρέπει να θεωρείται εύλογο 
ελάχιστο όριο προς εφαρμογή. Θα πρέπει 
να θεσπιστούν κατάλληλες διαδικασίες 
αντιπαράθεσης για να εξασφαλιστεί ότι η 
απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την 
αναστολή, την ακύρωση και την ανάκτηση 
των καταβληθέντων ποσών σέβεται το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις.

(31) Για λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων, τις 
προπληρωμές, τις πληρωμές, την 
αναστολή, την ακύρωση και την ανάκτηση 
των πόρων. Οι πληρωμές πρέπει να 
βασίζονται σε θετική αξιολόγηση από την 
Επιτροπή της εφαρμογής των 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων εκ μέρους 
του κράτους μέλους. Η αναστολή και η 
ακύρωση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς θα πρέπει να είναι δυνατή 
όταν οι μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις δεν 
έχουν εφαρμοστεί ικανοποιητικά από το 
κράτος μέλος. Για να εξασφαλιστεί 
βιώσιμος αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων 
μετά την εφαρμογή τους, θα πρέπει να 
καθοριστεί εύλογη προθεσμία για τον 
καθορισμό της βιωσιμότητας των 
μεταρρυθμίσεων μετά την καταβολή της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Η πενταετής 
περίοδος θα πρέπει να θεωρείται εύλογο 
ελάχιστο όριο προς εφαρμογή. Θα πρέπει 
να θεσπιστούν κατάλληλες διαδικασίες 
αντιπαράθεσης για να εξασφαλιστεί ότι η 
απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την 
αναστολή, την ακύρωση και την ανάκτηση 
των καταβληθέντων ποσών σέβεται το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις.

Or. pt

Τροπολογία 89
José Manuel Fernandes
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Όσον αφορά τον μηχανισμό 
τεχνικής υποστήριξης, τα κράτη μέλη 
αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο 
τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
ΠΣΔΜ, πέραν των αρχικών προσδοκιών. 
Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη ζήτησαν 
υποστήριξη στο πλαίσιο του ΠΣΔΜ και τα 
αιτήματα κατανέμονται σε όλους τους 
τομείς πολιτικής που καλύπτει το εν λόγω 
πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει 
να διατηρηθούν τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά του ΠΣΔΜ, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που 
είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του μηχανισμού τεχνικής 
υποστήριξης.

(32) Όσον αφορά τον μηχανισμό 
τεχνικής υποστήριξης, τα κράτη μέλη 
αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο 
τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
ΠΣΔΜ, πέραν των αρχικών προσδοκιών, 
γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να 
προταθεί η αύξηση του προϋπολογισμού 
του για το 2019 και το 2020. Σχεδόν όλα 
τα κράτη μέλη ζήτησαν υποστήριξη στο 
πλαίσιο του ΠΣΔΜ και τα αιτήματα 
κατανέμονται σε όλους τους τομείς 
πολιτικής που καλύπτει το εν λόγω 
πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει 
να διατηρηθούν τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά του ΠΣΔΜ, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που 
είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του μηχανισμού τεχνικής 
υποστήριξης.

Or. pt

Τροπολογία 90
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Ο μηχανισμός τεχνικής 
υποστήριξης στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα πρέπει να συνεχίσει 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 

(33) Ο μηχανισμός τεχνικής 
υποστήριξης στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα πρέπει να συνεχίσει 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, μεταρρυθμίσεων που 
αφορούν την τόνωση της 
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οικονομικής προσαρμογής. Θα πρέπει 
επίσης να παρέχει τεχνική υποστήριξη για 
την προετοιμασία και την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων που θα αναληφθούν στο 
πλαίσιο των άλλων μέσων του 
προγράμματος.

ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, 
την αύξηση της παραγωγικότητας, την 
ενθάρρυνση βιώσιμων επενδύσεων στην 
πραγματική οικονομία, με στόχο τη 
διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 
φροντίδας και υγειονομικής περίθαλψης 
καθώς και εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
την αντιμετώπιση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την ενίσχυση 
της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής στην Ένωση. Θα 
πρέπει επίσης να παρέχει τεχνική 
υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις σε σχέση 
με την εφαρμογή προγραμμάτων 
οικονομικής προσαρμογής και για την 
προετοιμασία και την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων που θα αναληφθούν στο 
πλαίσιο των άλλων μέσων του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 91
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Ο μηχανισμός σύγκλισης θα πρέπει 
να αποσκοπεί στην παροχή τόσο 
χρηματοδοτικής στήριξης όσο και τεχνικής 
υποστήριξης στα κράτη μέλη (επιπλέον 
εκείνων που ήδη υπάρχουν στα δύο άλλα 
μέσα του προγράμματος) των οποίων το 
νόμισμα δεν είναι το ευρώ και τα οποία 
έχουν λάβει αποδεδειγμένα μέτρα για την 
υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος εντός 
συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, με 
σκοπό να τους βοηθήσει να 
προετοιμαστούν για την ένταξη στην 
Ευρωζώνη. Για τον σκοπό αυτό, τα 
«αποδεδειγμένα μέτρα» θα πρέπει να 
συνίστανται σε επίσημη επιστολή της 

(38) Ο μηχανισμός σύγκλισης θα πρέπει 
να αποσκοπεί στην παροχή τόσο 
χρηματοδοτικής στήριξης όσο και τεχνικής 
υποστήριξης στα κράτη μέλη (επιπλέον 
εκείνων που ήδη υπάρχουν στα δύο άλλα 
μέσα του προγράμματος) των οποίων το 
νόμισμα δεν είναι το ευρώ και τα οποία 
δεν υπόκεινται σε ρήτρα εξαίρεσης, με 
σκοπό να τους βοηθήσει να 
προετοιμαστούν για την ένταξη στην 
Ευρωζώνη. Όταν τα μέτρα αυτά δεν 
δρομολογούνται από το κράτος μέλος, 
μέρος των διαθέσιμων κονδυλίωνθα 
πρέπει να διατίθεται μέσω ανοικτών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
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κυβέρνησης του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους προς την Επιτροπή στην οποία να 
δηλώνεται η σαφής δέσμευσή του να 
ενταχθεί στην Ευρωζώνη εντός εύλογου 
και καθορισμένου χρονικού πλαισίου και 
να παρουσιάζεται αξιόπιστος οδικός 
χάρτης βάσει χρονοδιαγράμματος, μετά 
από διαβούλευση με την Επιτροπή, για 
την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για 
την προετοιμασία της επιτυχούς 
συμμετοχής στην Ευρωζώνη, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
εξασφάλιση της πλήρους εναρμόνισης 
της εθνικής νομοθεσίας του με τις 
απαιτήσεις βάσει του δικαίου της 
Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
τραπεζικής ένωσης).

διαχειρίζεται η Επιτροπή, για να 
στηριχθούν σχετικοί ενδιαφερόμενοι 
φορείς κατά την πραγματοποίηση 
προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως η 
εκπόνηση μελετών και η διάδοση 
πληροφοριών, που συμβάλλουν στη 
διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου σε ευρεία 
κλίμακα μέσω του οποίου θα 
ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με το 
ενιαίο νόμισμα και τις συνέπειές του για 
το εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 92
Romana Tomc

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και συνεκτική κατανομή 
των κονδυλίων από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης και να τηρηθεί η αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι 
δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος θα 
πρέπει να είναι συνεπείς και 
συμπληρωματικές με τα τρέχοντα 
προγράμματα της Ένωσης, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα τη διπλή χρηματοδότηση για 
τις ίδιες δαπάνες. Ειδικότερα, η Επιτροπή 
και το κράτος μέλος θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν, σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, τον αποτελεσματικό 
συντονισμό προκειμένου να διασφαλιστεί 
η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργεια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης και της τεχνικής 

(42) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική, διαφανής και συνεκτική 
κατανομή των κονδυλίων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και να 
τηρηθεί η αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, οι δράσεις 
στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει 
να είναι συνεπείς και συμπληρωματικές με 
τα τρέχοντα προγράμματα της Ένωσης, 
αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη διπλή 
χρηματοδότηση για τις ίδιες δαπάνες. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή και το κράτος 
μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζουν, σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας, τον 
αποτελεσματικό συντονισμό προκειμένου 
να διασφαλιστεί η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργεια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης και της τεχνικής 
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συνδρομής. συνδρομής.

Or. sl

Τροπολογία 93
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οριζόντιοι δημοσιονομικοί 
κανόνες που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
κανόνες αυτοί καθορίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και καθορίζουν 
ιδίως τη διαδικασία κατάρτισης και 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω 
επιδοτήσεων, δημόσιων προμηθειών, 
βραβείων, έμμεσης εφαρμογής, και 
προβλέπουν τον έλεγχο της ευθύνης των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που θεσπίστηκαν 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 ουσιώδη προϋπόθεση της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και 
της αποτελεσματικής ενωσιακής 
χρηματοδότησης.

(46) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οριζόντιοι δημοσιονομικοί 
κανόνες που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
κανόνες αυτοί καθορίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και καθορίζουν 
ιδίως τη διαδικασία κατάρτισης και 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω 
επιδοτήσεων, δημόσιων προμηθειών, 
βραβείων, έμμεσης εφαρμογής, και 
προβλέπουν τον έλεγχο της ευθύνης των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που θεσπίστηκαν 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 ουσιώδη προϋπόθεση της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και 
της αποτελεσματικής ενωσιακής 
χρηματοδότησης. Σε περίπτωση 
γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το 
κράτος δικαίου, οι τοπικές αρχές και 
άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ζητήσουν 
μέρος της χρηματοδότησης που 
επηρεάζεται, ούτως ώστε να 
πραγματοποιήσουν δραστηριότητες που 
εξυπηρετούν τους στόχους του 
προγράμματος.



PE647.142v01-00 54/85 AM\1198761EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 94
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. «επιλέξιμο κράτος μέλος» στο 
πλαίσιο του μηχανισμού σύγκλισης, 
νοείται το κράτος μέλος το νόμισμα του 
οποίου δεν είναι το ευρώ και το οποίο έχει 
λάβει αποδεδειγμένα μέτρα για την 
υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος εντός 
συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, κατά 
την προετοιμασία του για ένταξη στην 
Ευρωζώνη. Τα αποδεδειγμένα μέτρα 
συνίστανται σε επίσημη επιστολή της 
κυβέρνησης του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους προς την Επιτροπή στην οποία 
δηλώνεται η σαφής δέσμευσή του να 
ενταχθεί στην Ευρωζώνη εντός εύλογου 
και καθορισμένου χρονικού πλαισίου και 
παρουσιάζεται ένας αξιόπιστος οδικός 
χάρτης βάσει χρονοδιαγράμματος μετά 
από διαβούλευση με την Επιτροπή για 
την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για 
την προετοιμασία της επιτυχούς 
συμμετοχής στην Ευρωζώνη, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
εξασφάλιση της πλήρους εναρμόνισης 
της εθνικής του νομοθεσίας με τις 
απαιτήσεις βάσει του δικαίου της 
Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
τραπεζικής ένωσης).

6. «επιλέξιμο κράτος μέλος» στο 
πλαίσιο του μηχανισμού σύγκλισης, 
νοείται το κράτος μέλος για τo οποίo 
ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια του 
άρθρου 139 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 95
José Manuel Fernandes

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

α) να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προκλήσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων 
των εθνικών οικονομιών και στην 
προώθηση ανθεκτικών οικονομικών και 
κοινωνικών δομών στα κράτη μέλη, 
συμβάλλοντας έτσι στη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, 
την ανάπτυξη και την απασχόληση, και

α) να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προκλήσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων 
των εθνικών οικονομιών και στην 
προώθηση ανθεκτικών οικονομικών και 
κοινωνικών δομών στα κράτη μέλη, 
στηρίζοντας έτσι τις επιχειρήσεις, ιδίως 
τοις ΜΜΕ, και ενισχύοντας την 
επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, 
τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα, την 
παραγωγικότητα, την ανάπτυξη, και 
στηρίζοντας τις δημογραφικές πολιτικές 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

Or. pt

Τροπολογία 96
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προκλήσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων 
των εθνικών οικονομιών και στην 
προώθηση ανθεκτικών οικονομικών και 
κοινωνικών δομών στα κράτη μέλη, 
συμβάλλοντας έτσι στη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, 
την ανάπτυξη και την απασχόληση· και

α) να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προκλήσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων 
των εθνικών οικονομιών και στην 
προώθηση ανθεκτικών οικονομικών και 
κοινωνικών δομών στα κράτη μέλη, 
συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, 
την κοινωνική ένταξη, την ανάπτυξη και 
την απασχόληση, σε μια περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά βιώσιμη και δημοκρατική 
Ένωση που θα βασίζεται στους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης και στον ευρωπαϊκό 
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πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· και

Or. en

Τροπολογία 97
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προκλήσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων 
των εθνικών οικονομιών και στην 
προώθηση ανθεκτικών οικονομικών και 
κοινωνικών δομών στα κράτη μέλη, 
συμβάλλοντας έτσι στη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, 
την ανάπτυξη και την απασχόληση, και

α) να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προκλήσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων 
των εθνικών οικονομιών και στην 
προώθηση ανθεκτικών οικονομικών και 
κοινωνικών δομών στα κράτη μέλη, 
συμβάλλοντας έτσι στη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα 
και την απασχόληση, καθώς και την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη συμφωνία του 
Παρισιού· και

Or. en

Τροπολογία 98
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προκλήσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων 
των εθνικών οικονομιών και στην 
προώθηση ανθεκτικών οικονομικών και 

α) να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προκλήσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων 
των εθνικών οικονομιών και στην 
προώθηση ανθεκτικών οικονομικών και 
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κοινωνικών δομών στα κράτη μέλη, 
συμβάλλοντας έτσι στη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, 
την ανάπτυξη και την απασχόληση, και

κοινωνικών δομών στα κράτη μέλη, 
συμβάλλοντας έτσι στη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις, την 
παραγωγικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και την απασχόληση, και την οικοδόμηση 
ανθεκτικών αγορών εργασίας· και

Or. en

Τροπολογία 99
Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προκλήσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων 
των εθνικών οικονομιών και στην 
προώθηση ανθεκτικών οικονομικών και 
κοινωνικών δομών στα κράτη μέλη, 
συμβάλλοντας έτσι στη συνοχή, την 
ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, 
την ανάπτυξη και την απασχόληση· και

α) να προωθήσει τις δημόσιες 
επενδύσεις και να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προκλήσεων 
διαρθρωτικού χαρακτήρα που αποσκοπούν 
στη βελτίωση των επιδόσεων των εθνικών 
οικονομιών και στην προώθηση 
ανθεκτικών οικονομικών και κοινωνικών 
δομών στα κράτη μέλη, συμβάλλοντας έτσι 
στη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα, την 
παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και την 
απασχόληση· και

Or. en

Τροπολογία 100
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να συμβάλει στην ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των κρατών μελών 
σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 

β) να συμβάλει στην ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των κρατών μελών 
και των επιμέρους τοπικών και 
περιφερειακών αρχών τους σε σχέση με 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 
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οικονομικός και κοινωνικός τομέας. θεσμικά όργανα, η διακυβέρνηση, η 
δημόσια διοίκηση και ο οικονομικός και 
κοινωνικός τομέας.

Or. en

Τροπολογία 101
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να συμβάλει στην ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των κρατών μελών 
σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

β) να συμβάλει στην ενίσχυση της 
διοικητικής και θεσμικής ικανότητας των 
κρατών μελών σε σχέση με τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα, η 
διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και ο 
οικονομικός και κοινωνικός τομέας.

Or. en

Τροπολογία 102
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι που 
ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 αφορούν τους 
τομείς πολιτικής που σχετίζονται με τη 
συνοχή, την ανταγωνιστικότητα, την 
παραγωγικότητα, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις, και ιδίως 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

Οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι που 
ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 αφορούν τους 
τομείς πολιτικής που σχετίζονται με την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την ανταγωνιστικότητα, την 
παραγωγικότητα, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις, και ιδίως 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

Or. en
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Τροπολογία 103
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, την 
επανεκβιομηχάνιση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη συμμετοχή 
του κοινού στις επιχειρήσεις, τις 
διαδικασίες ιδιωτικοποίησης, το εμπόριο 
και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τον 
ανταγωνισμό και τις δημόσιες προμήθειες, 
την αειφόρο τομεακή ανάπτυξη και τη 
στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας 
και της ψηφιοποίησης·

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, την 
επανεκβιομηχάνιση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη συμμετοχή 
του κοινού στις επιχειρήσεις, τις 
διαδικασίες ιδιωτικοποίησης, το εμπόριο 
και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τον 
ανταγωνισμό και τις δημόσιες προμήθειες, 
την αειφόρο τομεακή ανάπτυξη και τη 
στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας 
και της ψηφιοποίησης, ιδίως την 
ανάπτυξη τρόπων απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές με στόχο μια 
δίκαιη μετάβαση που δεν θα αφήνει 
κανέναν στο περιθώριο·

Or. en

Τροπολογία 104
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, την 
επανεκβιομηχάνιση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη συμμετοχή 
του κοινού στις επιχειρήσεις, τις 
διαδικασίες ιδιωτικοποίησης, το εμπόριο 

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, την 
επανεκβιομηχάνιση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη συμμετοχή 
του κοινού στις επιχειρήσεις, τις 
διαδικασίες ιδιωτικοποίησης, το εμπόριο 
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και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τον 
ανταγωνισμό και τις δημόσιες προμήθειες, 
την αειφόρο τομεακή ανάπτυξη και τη 
στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας 
και της ψηφιοποίησης·

και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τον 
ανταγωνισμό και τις δημόσιες προμήθειες, 
την αειφόρο τομεακή ανάπτυξη και τη 
στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας 
και της ψηφιοποίησης, την προώθηση 
ευνοϊκών συνθηκών για την τόνωση της 
επιχειρηματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 105
Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, την 
επανεκβιομηχάνιση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη συμμετοχή 
του κοινού στις επιχειρήσεις, τις 
διαδικασίες ιδιωτικοποίησης, το εμπόριο 
και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τον 
ανταγωνισμό και τις δημόσιες προμήθειες, 
την αειφόρο τομεακή ανάπτυξη και τη 
στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας 
και της ψηφιοποίησης,

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, την 
επανεκβιομηχάνιση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις δημόσιες επενδύσεις, τη 
συμμετοχή του κοινού στις επιχειρήσεις, 
τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης, το 
εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, 
τον ανταγωνισμό και τις δημόσιες 
προμήθειες, την αειφόρο τομεακή 
ανάπτυξη και τη στήριξη της έρευνας και 
της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης,

Or. en

Τροπολογία 106
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, την 

γ) το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, την επανεκβιομηχάνιση, την 
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επανεκβιομηχάνιση, την ανάπτυξη του 
ιδιωτικού τομέα, τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη συμμετοχή 
του κοινού στις επιχειρήσεις, τις 
διαδικασίες ιδιωτικοποίησης, το εμπόριο 
και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τον 
ανταγωνισμό και τις δημόσιες προμήθειες, 
την αειφόρο τομεακή ανάπτυξη και τη 
στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας 
και της ψηφιοποίησης,

ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, τις αγορές 
προϊόντων και υπηρεσιών, τις επενδύσεις, 
τη συμμετοχή του κοινού στις 
επιχειρήσεις, τις διαδικασίες 
ιδιωτικοποίησης, το εμπόριο και τις άμεσες 
ξένες επενδύσεις, τον ανταγωνισμό και τις 
δημόσιες προμήθειες, την αειφόρο 
τομεακή ανάπτυξη και τη στήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας και της 
ψηφιοποίησης·

Or. pt

Τροπολογία 107
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – 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, ψηφιακών δεξιοτήτων, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τη δημόσια υγεία και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές συνοχής, ασύλου, 
μετανάστευσης και συνόρων,

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
πολιτικές για την αγορά εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένου του 
κοινωνικού διαλόγου, για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, ψηφιακών δεξιοτήτων, 
την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την 
επανειδίκευση για μια δίκαιη μετάβαση, 
την καταπολέμηση της φτώχειας και της 
ανισότητας, την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης, τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας, την 
ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών ιδίως 
για παιδιά, τη δημόσια υγεία και τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές συνοχής, ασύλου, 
μετανάστευσης και συνόρων,

Or. en

Τροπολογία 108
Antonius Manders
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – 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, ψηφιακών δεξιοτήτων, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τη δημόσια υγεία και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές συνοχής, ασύλου, 
μετανάστευσης και συνόρων,

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου, για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, ψηφιακών δεξιοτήτων, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την 
αναβάθμιση δεξιοτήτων και την 
επανειδίκευση, τις ίσες ευκαιρίες και την 
πρόσβαση για όλους, ένα καλύτερο μέλλον 
για τα παιδιά, τη νεολαία και τους 
ηλικιωμένους, τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας, τη 
δημόσια υγεία και τα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τις 
πολιτικές συνοχής, ασύλου, 
μετανάστευσης και συνόρων,

Or. en

Τροπολογία 109
Romana Tomc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – 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, ψηφιακών δεξιοτήτων, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τη δημόσια υγεία και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές συνοχής, ασύλου, 
μετανάστευσης και συνόρων,

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου, για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, ψηφιακών δεξιοτήτων, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τη δημόσια υγεία και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 
τα συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και 
τις πολιτικές συνοχής, ασύλου, 
μετανάστευσης και συνόρων,
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Or. sl

Τροπολογία 110
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – 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, ψηφιακών δεξιοτήτων, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τη δημόσια υγεία και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές συνοχής, ασύλου, 
μετανάστευσης και συνόρων,

δ) την εκπαίδευση, τη δια βίου 
μάθηση και κατάρτιση, τις πολιτικές για 
την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου, για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, ψηφιακών δεξιοτήτων, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τη δημόσια υγεία και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές συνοχής, ασύλου, 
μετανάστευσης και συνόρων,

Or. en

Τροπολογία 111
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – 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, ψηφιακών δεξιοτήτων, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τη δημόσια υγεία και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές συνοχής, ασύλου, 

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου, για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, ψηφιακών δεξιοτήτων, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
συνταξιοδοτικά προγράμματα, τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τη δημόσια υγεία και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 
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μετανάστευσης και συνόρων, καθώς και τις πολιτικές συνοχής, ασύλου, 
μετανάστευσης και συνόρων,

Or. pt

Τροπολογία 112
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – 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, ψηφιακών δεξιοτήτων, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τη δημόσια υγεία και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές συνοχής, ασύλου, 
μετανάστευσης και συνόρων,

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, την 
ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, ψηφιακών 
δεξιοτήτων, την καταπολέμηση της 
φτώχειας, την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης, τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας, τη 
δημόσια υγεία και τα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τις 
πολιτικές συνοχής, ασύλου, 
μετανάστευσης και συνόρων,

Or. en

Τροπολογία 113
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή της 
δράσης για το κλίμα, την κινητικότητα, την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και 
της αποδοτικής χρήσης των πόρων, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την 
επίτευξη της ενεργειακής διαφοροποίησης 
και την κατοχύρωση της ενεργειακής 

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή της 
δράσης για το κλίμα, την κινητικότητα, 
την καταπολέμηση της ενεργειακής 
φτώχειας, την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της αποδοτικής χρήσης των 
πόρων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
για την επίτευξη της ενεργειακής 
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ασφάλειας, καθώς και για τον αγροτικό 
τομέα, την αλιεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
των αγροτικών περιοχών, και

διαφοροποίησης και την κατοχύρωση της 
ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και για τον 
αγροτικό τομέα, την αλιεία και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, και

Or. en

Τροπολογία 114
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή της 
δράσης για το κλίμα, την κινητικότητα, την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και 
της αποδοτικής χρήσης των πόρων, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την 
επίτευξη της ενεργειακής διαφοροποίησης 
και την κατοχύρωση της ενεργειακής 
ασφάλειας, καθώς και για τον αγροτικό 
τομέα, την αλιεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
των αγροτικών περιοχών, και

ε) τις πολιτικές για την εφαρμογή της 
δράσης για το κλίμα, την κινητικότητα, την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και 
της αποδοτικής χρήσης των πόρων, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την 
επίτευξη της ενεργειακής διαφοροποίησης 
και την κατοχύρωση της ενεργειακής 
ασφάλειας, καθώς και για τον αγροτικό 
τομέα, την αλιεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
των αγροτικών και διασυνοριακών 
περιοχών, και

Or. en

Τροπολογία 115
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, στο 
πλαίσιο του μηχανισμού σύγκλισης, ένα 
κράτος μέλος εκτός της Ευρωζώνης δεν 
έχει λάβει αποδεδειγμένα μέτρα για την 
υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος εντός 
συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, το 
μέγιστο ποσό που είναι διαθέσιμο για το εν 

Εάν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, στο 
πλαίσιο του μηχανισμού σύγκλισης, ένα 
κράτος μέλος εκτός της Ευρωζώνης δεν 
έχει λάβει αποδεδειγμένα μέτρα για την 
υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος εντός 
συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, το 
μέγιστο ποσό που είναι διαθέσιμο για το εν 



PE647.142v01-00 66/85 AM\1198761EL.docx

EL

λόγω κράτος μέλος στο πλαίσιο της 
συνιστώσας χρηματοδοτικής στήριξης του 
μηχανισμού σύγκλισης σύμφωνα με το 
άρθρο 26, ανακατανέμεται στο εργαλείο 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου 
εδάφιου της παρούσας παραγράφου. Η 
Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση αφού 
δώσει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τη 
δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
του εντός προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση των συμπερασμάτων του.

λόγω κράτος μέλος στο πλαίσιο της 
συνιστώσας χρηματοδοτικής στήριξης του 
μηχανισμού σύγκλισης σύμφωνα με το 
άρθρο 26, διατίθεται μέσω ανοιχτών 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων σε μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και τοπικές 
αρχές, για την προώθηση ενός ανοικτού 
διαλόγου, καθώς και για την 
πραγματοποίηση ενημερωτικών 
εκστρατειών, όσον αφορά την υιοθέτηση 
του ενιαίου νομίσματος στο οικείο κράτος 
μέλος. Η Επιτροπή εκδίδει σχετική 
απόφαση αφού δώσει στο ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από την κοινοποίηση των 
συμπερασμάτων του.

Or. en

Τροπολογία 116
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το 
πρόγραμμα μπορεί επίσης να καλύπτει 
δαπάνες που σχετίζονται με 
δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης που απαιτούνται 
για τη διαχείριση του προγράμματος και 
την επίτευξη των στόχων του, ιδίως όσον 
αφορά μελέτες, συνεδριάσεις 
εμπειρογνωμόνων, δράσεις ενημέρωσης 
και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης 
της εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο μέτρο 
που συνδέονται με τους στόχους του 
παρόντος κανονισμού, τα έξοδα που 
συνδέονται με δίκτυα πληροφορικής που 
εστιάζονται στην επεξεργασία και την 
ανταλλαγή πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 

3. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το 
πρόγραμμα μπορεί επίσης να καλύπτει 
δαπάνες που σχετίζονται με 
δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης που απαιτούνται 
για τη διαχείριση του προγράμματος και 
την επίτευξη των στόχων του, ιδίως όσον 
αφορά μελέτες, συνεδριάσεις 
εμπειρογνωμόνων, δράσεις ενημέρωσης 
και επικοινωνίας σε εθνικό, αλλά και σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο κατά 
περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της 
εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο μέτρο 
που συνδέονται με τους στόχους του 
παρόντος κανονισμού, τα έξοδα που 
συνδέονται με δίκτυα πληροφορικής που 
εστιάζονται στην επεξεργασία και την 
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συστημάτων πληροφορικής, καθώς και όλα 
τα έξοδα τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής που βαρύνουν την Επιτροπή 
για τη διαχείριση του προγράμματος. Τα 
έξοδα μπορούν επίσης να καλύπτουν, στο 
πλαίσιο καθενός από τα τρία μέσα που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, το κόστος 
άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, 
όπως ο ποιοτικός έλεγχος 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.

ανταλλαγή πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων πληροφορικής, καθώς και όλα 
τα έξοδα τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής που βαρύνουν την Επιτροπή 
για τη διαχείριση του προγράμματος. Τα 
έξοδα μπορούν επίσης να καλύπτουν, στο 
πλαίσιο καθενός από τα τρία μέσα που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, το κόστος 
άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, 
όπως ο ποιοτικός έλεγχος και η 
παρακολούθηση επιτόπιων έργων τεχνικής 
υποστήριξης, καθώς και το κόστος της 
παροχής συμβουλών από ομοτίμους και 
εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση και 
την εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

Or. pt

Τροπολογία 117
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πόροι που χορηγούνται στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης μπορούν 
κατόπιν αιτήματός τους να μεταφερθούν 
στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή εκτελεί τους 
εν λόγω πόρους άμεσα, σύμφωνα με το 
άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, 
σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω 
άρθρου. Όπου είναι δυνατό, οι πόροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 118
José Manuel Fernandes
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα Ι καθορίζει τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που είναι 
διαθέσιμη για κάθε κράτος μέλος από το 
συνολικό κονδύλιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α). Η μέγιστη αυτή 
χρηματοδοτική συνεισφορά υπολογίζεται 
για κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιώντας 
τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, με 
βάση τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους. 
Η μέγιστη αυτή χρηματοδοτική 
συνεισφορά είναι διαθέσιμη για κατανομή 
σε κάθε κράτος μέλος, εν μέρει ή εξ 
ολοκλήρου, σε κάθε στάδιο και 
πρόσκληση της διαδικασίας κατανομής η 
οποία ορίζεται στο άρθρο 10.

Το παράρτημα Ι καθορίζει τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που είναι 
διαθέσιμη για κάθε κράτος μέλος από το 
συνολικό κονδύλιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α). Η μέγιστη αυτή 
χρηματοδοτική συνεισφορά υπολογίζεται, 
με σαφήνεια και διαφάνεια, για κάθε 
κράτος μέλος χρησιμοποιώντας τα 
κριτήρια και τη μεθοδολογία που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, με 
βάση τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους, 
σύμφωνα με την αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας, με βάση τόσο το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ του – εφαρμόζοντας 
αντιστρόφως ανάλογη λογική – όσο και 
το ποσοστό ανεργίας του. Η μέγιστη αυτή 
χρηματοδοτική συνεισφορά είναι 
διαθέσιμη για κατανομή σε κάθε κράτος 
μέλος, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε κάθε 
στάδιο και πρόσκληση της διαδικασίας 
κατανομής η οποία ορίζεται στο άρθρο 10.

Or. pt

Τροπολογία 119
Elisabetta Gualmini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα Ι καθορίζει τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που είναι 
διαθέσιμη για κάθε κράτος μέλος από το 
συνολικό κονδύλιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α). Η μέγιστη αυτή 

Το παράρτημα Ι καθορίζει τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που είναι 
διαθέσιμη για κάθε κράτος μέλος από το 
συνολικό κονδύλιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α). Η μέγιστη αυτή 
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χρηματοδοτική συνεισφορά υπολογίζεται 
για κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιώντας 
τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, με 
βάση τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους. 
Η μέγιστη αυτή χρηματοδοτική 
συνεισφορά είναι διαθέσιμη για κατανομή 
σε κάθε κράτος μέλος, εν μέρει ή εξ 
ολοκλήρου, σε κάθε στάδιο και 
πρόσκληση της διαδικασίας κατανομής η 
οποία ορίζεται στο άρθρο 10.

χρηματοδοτική συνεισφορά υπολογίζεται 
για κάθε επιλέξιμο κράτος μέλος με τη 
χρήση των κριτηρίων και της 
μεθοδολογίας που καθορίζονται στο εν 
λόγω παράρτημα, με βάση τον πληθυσμό 
κάθε κράτους μέλους και της κοινωνικής 
και οικονομικής κατάστασής τους, 
μετρώμενης βάσει δεικτών κοινωνικού 
αποκλεισμού, φτώχειας και ανεργίας. Η 
μέγιστη αυτή χρηματοδοτική συνεισφορά 
είναι διαθέσιμη για κατανομή σε κάθε 
κράτος μέλος, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε 
κάθε στάδιο και πρόσκληση της 
διαδικασίας κατανομής η οποία ορίζεται 
στο άρθρο 10.

Or. it

Τροπολογία 120
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα Ι καθορίζει τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που είναι 
διαθέσιμη για κάθε κράτος μέλος από το 
συνολικό κονδύλιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α). Η μέγιστη αυτή 
χρηματοδοτική συνεισφορά υπολογίζεται 
για κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιώντας 
τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, με 
βάση τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους. 
Η μέγιστη αυτή χρηματοδοτική 
συνεισφορά είναι διαθέσιμη για κατανομή 
σε κάθε κράτος μέλος, εν μέρει ή εξ 
ολοκλήρου, σε κάθε στάδιο και 
πρόσκληση της διαδικασίας κατανομής η 
οποία ορίζεται στο άρθρο 10.

Το παράρτημα Ι καθορίζει τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που είναι 
διαθέσιμη για κάθε κράτος μέλος από το 
συνολικό κονδύλιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α). Η μέγιστη αυτή 
χρηματοδοτική συνεισφορά υπολογίζεται 
για κάθε επιλέξιμο κράτος μέλος με τη 
χρήση των κριτηρίων και της 
μεθοδολογίας που καθορίζονται στο εν 
λόγω παράρτημα, με βάση τον πληθυσμό 
κάθε κράτους μέλους και βάσει του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ τους. Η μέγιστη αυτή 
χρηματοδοτική συνεισφορά είναι 
διαθέσιμη για κατανομή σε κάθε κράτος 
μέλος, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε κάθε 
στάδιο και πρόσκληση της διαδικασίας 
κατανομής η οποία ορίζεται στο άρθρο 10.



PE647.142v01-00 70/85 AM\1198761EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 121
Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα Ι καθορίζει τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που είναι 
διαθέσιμη για κάθε κράτος μέλος από το 
συνολικό κονδύλιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α). Η μέγιστη αυτή 
χρηματοδοτική συνεισφορά υπολογίζεται 
για κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιώντας 
τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, με 
βάση τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους. 
Η μέγιστη αυτή χρηματοδοτική 
συνεισφορά είναι διαθέσιμη για κατανομή 
σε κάθε κράτος μέλος, εν μέρει ή εξ 
ολοκλήρου, σε κάθε στάδιο και 
πρόσκληση της διαδικασίας κατανομής η 
οποία ορίζεται στο άρθρο 10.

Το παράρτημα Ι καθορίζει τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που είναι 
διαθέσιμη για κάθε κράτος μέλος από το 
συνολικό κονδύλιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α). Η μέγιστη αυτή 
χρηματοδοτική συνεισφορά υπολογίζεται 
για κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιώντας 
τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, με 
βάση τον πληθυσμό και το επίπεδο 
οικονομικής ανάπτυξης κάθε κράτους 
μέλους. Η μέγιστη αυτή χρηματοδοτική 
συνεισφορά είναι διαθέσιμη για κατανομή 
σε κάθε κράτος μέλος, εν μέρει ή εξ 
ολοκλήρου, σε κάθε στάδιο και 
πρόσκληση της διαδικασίας κατανομής η 
οποία ορίζεται στο άρθρο 10.

Or. en

Τροπολογία 122
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για περίοδο είκοσι μηνών από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
Κανονισμού, η Επιτροπή διαθέτει προς 
κατανομή ποσό 11 000 000 000 EUR, το 
οποίο αντιπροσωπεύει το 50% του 

2. Για περίοδο είκοσι μηνών από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
Κανονισμού, η Επιτροπή διαθέτει προς 
κατανομή ποσό 16 500 000 000 EUR, το 
οποίο αντιπροσωπεύει το 75% του 



AM\1198761EL.docx 71/85 PE647.142v01-00

EL

συνολικού κονδυλίου που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α). Κάθε 
κράτος μέλος δύναται να προτείνει να 
λάβει έως και ολόκληρο το ποσό της 
μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς που 
αναφέρεται στο άρθρο 9, προκειμένου να 
εκπληρώσει τις προτεινόμενες 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις σύμφωνα με 
το άρθρο 11.

συνολικού κονδυλίου που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α). Κάθε 
κράτος μέλος δύναται να προτείνει να 
λάβει έως και ολόκληρο το ποσό της 
μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς που 
αναφέρεται στο άρθρο 9, προκειμένου να 
εκπληρώσει τις προτεινόμενες 
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις σύμφωνα με 
το άρθρο 11.

Or. pt

Τροπολογία 123
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την περίοδο που αρχίζει μετά 
τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή θα διαθέσει προς 
κατανομή το ποσό των 
11 000 000 000 EUR, το οποίο 
αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο 50% του 
συνολικού κονδυλίου του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α), συν το ποσό που δεν έχει 
κατανεμηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
2, βάσει προσκλήσεων που οργανώνονται 
και δημοσιεύονται στο πλαίσιο του 
εργαλείου υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Η 
πρώτη πρόσκληση αφορά την κατανομή 
ποσού 11 000 000 000 EUR.

3. Για την περίοδο που αρχίζει μετά 
τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή θα διαθέσει προς 
κατανομή το ποσό των 
5 500 000 000 EUR, το οποίο 
αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο 25% του 
συνολικού κονδυλίου του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α), συν το ποσό που δεν έχει 
κατανεμηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
2, βάσει προσκλήσεων που οργανώνονται 
και δημοσιεύονται στο πλαίσιο του 
εργαλείου υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Η 
πρώτη πρόσκληση αφορά την κατανομή 
ποσού 5 500 000 000 EUR.

Or. pt

Τροπολογία 124
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει στήριξη στο πλαίσιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων υποβάλλει 
πρόταση μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων 
στην Επιτροπή. Η πρόταση αυτή 
περιλαμβάνει λεπτομερή δέσμη μέτρων για 
την εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
εντοπίστηκαν στη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και περιέχει 
ορόσημα, στόχους και χρονοδιάγραμμα για 
την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων εντός 
μέγιστης περιόδου τριών ετών.

1. Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει στήριξη στο πλαίσιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων υποβάλλει 
πρόταση μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων 
στην Επιτροπή σε συνεργασία με τοπικές 
και περιφερειακές αρχές και 
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως κοινωνικούς 
εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) XX/xx του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α. Η 
πρόταση αυτή περιλαμβάνει λεπτομερή 
δέσμη μέτρων για την εφαρμογή των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με σκοπό 
την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
εντοπίστηκαν στη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και περιέχει 
ορόσημα, στόχους και χρονοδιάγραμμα για 
την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων εντός 
μέγιστης περιόδου τριών ετών.
______________________________

1α Κανονισμός (ΕΕ) XX/xx του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της XX, για τον καθορισμό 
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και 
δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω 
Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση 
των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΕΕ L 
...).

Or. en

Τροπολογία 125
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius



AM\1198761EL.docx 73/85 PE647.142v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει στήριξη στο πλαίσιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων υποβάλλει 
πρόταση μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων 
στην Επιτροπή. Η πρόταση αυτή 
περιλαμβάνει λεπτομερή δέσμη μέτρων για 
την εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
εντοπίστηκαν στη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και περιέχει 
ορόσημα, στόχους και χρονοδιάγραμμα για 
την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων εντός 
μέγιστης περιόδου τριών ετών.

1. Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει στήριξη στο πλαίσιο του εργαλείου 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων υποβάλλει 
πρόταση μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων 
στην Επιτροπή ύστερα από διαβούλευση 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών 
εταίρων. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει 
λεπτομερή δέσμη μέτρων για την 
εφαρμογή των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
εντοπίστηκαν στη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και περιέχει 
ορόσημα, στόχους και χρονοδιάγραμμα για 
την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων εντός 
μέγιστης περιόδου τριών ετών.

Or. en

Τροπολογία 126
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 –παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις αναμενόμενες οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της μεταρρύθμισης 
στο εν λόγω κράτος μέλος και, όπου είναι 
δυνατόν, τις δευτερογενείς συνέπειες σε 
άλλα κράτη μέλη·

β) τις αναμενόμενες οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της μεταρρύθμισης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της όσον αφορά τη 
διανομή του εισοδήματος, στο εν λόγω 
κράτος μέλος και, όπου είναι δυνατόν, τις 
δευτερογενείς συνέπειες σε άλλα κράτη 
μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 127
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 –παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τους κοινωνικούς δείκτες που 
πρέπει να βελτιωθούν από την 
προτεινόμενη μεταρρύθμιση, ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 128
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 –παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) το εύρος της διαβούλευσης που 
διενεργείται πριν από την υποβολή·

Or. en

Τροπολογία 129
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 – στοιχείο α – σημείο i – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
και σε άλλα συναφή έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που έχουν εγκριθεί 
επίσημα από την Επιτροπή· ή

– στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
και σε άλλα συναφή έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που έχουν εγκριθεί 
επίσημα από την Επιτροπή και το εν λόγω 
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κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
εκθέσεων ανά χώρα· ή

Or. en

Τροπολογία 130
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) αξιολογούν τον κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο·

Or. en

Τροπολογία 131
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η Επιτροπή προβαίνει σε 
αρνητική αξιολόγηση μιας πρότασης 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που 
υποβάλλεται από ένα κράτος μέλος, 
κοινοποιεί την αξιολόγηση αυτή εντός 
τεσσάρων μηνών από την επίσημη 
υποβολή της πρότασης μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων από το κράτος μέλος.

4. Όταν η Επιτροπή προβαίνει σε 
αρνητική αξιολόγηση μιας πρότασης 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που 
υποβάλλεται από ένα κράτος μέλος, 
κοινοποιεί την αξιολόγηση αυτή εντός 
τριών μηνών από την επίσημη υποβολή 
της πρότασης μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων από το κράτος μέλος.

Or. pt

Τροπολογία 132
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Δεν εκδίδεται θετική απόφαση 
σχετικά με πρόταση, όταν ο συνολικός 
κοινωνικός αντίκτυπος είναι αρνητικός.

Or. en

Τροπολογία 133
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν οι μεταρρυθμιστικές 
δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών ορόσημων και στόχων, δεν είναι 
πλέον εφικτές, εν όλω ή εν μέρει, από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λόγω 
αντικειμενικών περιστάσεων, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δύναται να 
υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα στην 
Επιτροπή με σκοπό την τροποποίηση ή 
αντικατάσταση της απόφασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1. 
Για τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος 
μπορεί να προτείνει ένα τροποποιημένο 
σύνολο ή ένα νέο σύνολο 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων.

1. Όταν οι μεταρρυθμιστικές 
δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών ορόσημων και στόχων, δεν είναι 
πλέον εφικτές, εν όλω ή εν μέρει, ή όταν οι 
κοινωνικοί και οικονομικοί δείκτες 
μεταβάλλονται κατά τρόπο ώστε να 
επηρεάζεται σημαντικά η αρχική 
δέσμευση που αναλήφθηκε από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λόγω 
αντικειμενικών περιστάσεων, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δύναται να 
υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα στην 
Επιτροπή με σκοπό την τροποποίηση ή 
αντικατάσταση της απόφασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1. 
Για τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος 
μπορεί να προτείνει ένα τροποποιημένο 
σύνολο ή ένα νέο σύνολο 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 134
David Casa
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε 
στην επίτευξη των μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη καλούνται να χρησιμοποιήσουν το 
περιεχόμενο των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων ως 
εργαλείο για την υποβολή εκθέσεων 
προόδου προς την ολοκλήρωση της 
μεταρρύθμισης. Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις 
και το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή 
εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένου του 
τρόπου παροχής πρόσβασης της Επιτροπής 
στα σχετικά δεδομένα, καθορίζονται στην 
απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 12 
παράγραφος 1.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε 
στην επίτευξη των μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη καλούνται να χρησιμοποιήσουν το 
περιεχόμενο των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων ως 
εργαλείο για την υποβολή εκθέσεων 
προόδου προς την ολοκλήρωση της 
μεταρρύθμισης, καθώς και σχετικά με τα 
μέτρα που λαμβάνονται για την 
εξασφάλιση του συντονισμού μεταξύ του 
προγράμματος, των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
και άλλων προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Οι 
λεπτομερείς ρυθμίσεις και το 
χρονοδιάγραμμα για την υποβολή 
εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένου του 
τρόπου παροχής πρόσβασης της Επιτροπής 
στα σχετικά δεδομένα, καθορίζονται στην 
απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 12 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 135
Jordi Cañas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η καταβολή των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών στο οικείο κράτος μέλος 
δυνάμει του παρόντος άρθρου 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

3. Η καταβολή των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών στο οικείο κράτος μέλος 
δυνάμει του παρόντος άρθρου θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει την καταβολή 
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πιστώσεις του προϋπολογισμού και 
ανάλογα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση.

προχρηματοδότησης, εφόσον ζητηθεί από 
το κράτος μέλος, και πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού και ανάλογα με τη 
διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 136
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα 
εντός έξι μηνών από την αναστολή, η 
Επιτροπή ακυρώνει το ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς σύμφωνα με 
το άρθρο 14 παράγραφος 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, αφού 
παραχωρήσει στο ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του εντός δύο μηνών από 
την κοινοποίηση των συμπερασμάτων της. 
Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι 
τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να ζητούν 
μέρος της ανασταλείσας χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς για την υποστήριξη 
δράσεων που συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν 
εντοπιστεί.

Or. en

Τροπολογία 137
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από 
τα κράτη μέλη, οι οποίες αναλαμβάνονται 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για την 
επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από 
τα κράτη μέλη, οι οποίες αναλαμβάνονται 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για την 
επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 138
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από 
τα κράτη μέλη, οι οποίες αναλαμβάνονται 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για την 
επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από 
τα κράτη μέλη, οι οποίες αναλαμβάνονται 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για την 
επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης και την προώθηση της 
κοινωνικής σύγκλισης·

Or. en

Τροπολογία 139
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από 
τα κράτη μέλη, οι οποίες αναλαμβάνονται 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για την 
επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από 
τα κράτη μέλη, οι οποίες αναλαμβάνονται 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για την 
επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης 
και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων 
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απασχόλησης·

Or. pt

Τροπολογία 140
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 –παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 
που είναι χρήσιμες για την προετοιμασία 
της ένταξης στην Ευρωζώνη των κρατών 
μελών των οποίων το νόμισμα δεν είναι 
το ευρώ και τα οποία έχουν λάβει 
αποδεδειγμένα μέτρα για την υιοθέτηση 
του ενιαίου νομίσματος εντός 
συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

ε) την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 
που είναι χρήσιμες για την προετοιμασία 
της ένταξης στην Ευρωζώνη των κρατών 
μελών για τα οποία ισχύει παρέκκλιση 
κατά την έννοια του άρθρου 139 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 141
José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) δράσεις που δύνανται να 
συμβάλουν στην εφαρμογή των αρχών 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. pt

Τροπολογία 142
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) δράσεις για την εφαρμογή των 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την 
επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Or. en

Τροπολογία 143
Elisabetta Gualmini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα Χ καθορίζει τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται 
για κάθε κράτος μέλος από το συνολικό 
χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 
σημείο i). Η μέγιστη αυτή χρηματοδοτική 
συνεισφορά υπολογίζεται για κάθε 
επιλέξιμο κράτος μέλος με τη χρήση των 
κριτηρίων και της μεθοδολογίας που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, με 
βάση τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους, 
και εφαρμόζεται για καθένα από τα στάδια 
κατανομής και προσκλήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 10.

Το παράρτημα Χ καθορίζει τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται 
για κάθε κράτος μέλος από το συνολικό 
χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 
σημείο i). Η μέγιστη αυτή χρηματοδοτική 
συνεισφορά υπολογίζεται για κάθε 
επιλέξιμο κράτος μέλος με τη χρήση των 
κριτηρίων και της μεθοδολογίας που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, με 
βάση τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους 
και της κοινωνικής και οικονομικής 
κατάστασής τους, μετρώμενης βάσει 
δεικτών κοινωνικού αποκλεισμού, 
φτώχειας και ανεργίας, και εφαρμόζεται 
για καθένα από τα στάδια κατανομής και 
προσκλήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
10.

Or. it

Τροπολογία 144
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα Χ καθορίζει τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται 
για κάθε κράτος μέλος από το συνολικό 
χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 
σημείο i). Η μέγιστη αυτή χρηματοδοτική 
συνεισφορά υπολογίζεται για κάθε 
επιλέξιμο κράτος μέλος με τη χρήση των 
κριτηρίων και της μεθοδολογίας που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, με 
βάση τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους, 
και εφαρμόζεται για καθένα από τα στάδια 
κατανομής και προσκλήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 10.

Το παράρτημα Χ καθορίζει τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται 
για κάθε κράτος μέλος από το συνολικό 
χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 
σημείο i). Η μέγιστη αυτή χρηματοδοτική 
συνεισφορά υπολογίζεται για κάθε 
επιλέξιμο κράτος μέλος με τη χρήση των 
κριτηρίων και της μεθοδολογίας που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, με 
βάση τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους 
και βάσει του κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους, 
και εφαρμόζεται για καθένα από τα στάδια 
κατανομής και προσκλήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 10.

Or. en

Τροπολογία 145
Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα Χ καθορίζει τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται 
για κάθε κράτος μέλος από το συνολικό 
χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 
σημείο i). Η μέγιστη αυτή χρηματοδοτική 
συνεισφορά υπολογίζεται για κάθε 
επιλέξιμο κράτος μέλος με τη χρήση των 
κριτηρίων και της μεθοδολογίας που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, με 
βάση τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους, 
και εφαρμόζεται για καθένα από τα στάδια 
κατανομής και προσκλήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 10.

Το παράρτημα Χ καθορίζει τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται 
για κάθε κράτος μέλος από το συνολικό 
χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 
σημείο i). Η μέγιστη αυτή χρηματοδοτική 
συνεισφορά υπολογίζεται για κάθε 
επιλέξιμο κράτος μέλος με τη χρήση των 
κριτηρίων και της μεθοδολογίας που 
καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, με 
βάση τον πληθυσμό και το επίπεδο 
οικονομικής ανάπτυξης κάθε κράτους 
μέλους, και εφαρμόζεται για καθένα από 
τα στάδια κατανομής και προσκλήσεων 
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που αναφέρονται στο άρθρο 10.

Or. en

Τροπολογία 146
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιλέξιμο κράτος μέλος υποβάλλει 
πρόταση για μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις 
στο πλαίσιο της συνιστώσας 
χρηματοδοτικής στήριξης του μηχανισμού 
σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 11.

1. Μετά από ευρεία και δεόντως 
τεκμηριωμένη διαδικασία δημόσιας 
διαβούλευσης, το επιλέξιμο κράτος μέλος 
υποβάλλει πρόταση για μεταρρυθμιστικές 
δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συνιστώσας 
χρηματοδοτικής στήριξης του μηχανισμού 
σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 11.

Or. en

Τροπολογία 147
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν ένα κράτος μέλος για το 
οποίο ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια 
του άρθρου 139 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ 
δεν κάνει χρήση της διαθέσιμης 
χρηματοδότησης, η εν λόγω 
χρηματοδότηση διατίθεται σε μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και τοπικές 
αρχές μέσω ανοικτής πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων, την οποία 
διαχειρίζεται η Επιτροπή, προκειμένου να 
στηριχθούν δράσεις για την τόνωση της 
έρευνας, την προώθηση του δημόσιου 
διαλόγου και τη διάδοση πληροφοριών 
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σχετικά με το ενιαίο νόμισμα και σχετικά 
με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την 
ένταξη στην Ευρωζώνη.
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:
α) σεμινάρια, συνέδρια και εργαστήρια·
β) την εκπόνηση και δημοσίευση 
μελετών, ερευνών, αναλύσεων, 
αξιολογήσεων και εκτιμήσεων 
επιπτώσεων, εκθέσεων, εκπαιδευτικού 
υλικού·
γ) την οργάνωση σχεδίων επικοινωνίας 
για μάθηση, συνεργασία, 
ευαισθητοποίηση, δραστηριοτήτων 
διάδοσης και ανταλλαγών ορθών 
πρακτικών, εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, 
εκστρατειών και εκδηλώσεων στα μέσα 
ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
εταιρικής προβολής και επικοινωνίας, 
όπου ενδείκνυται, μέσω κοινωνικών 
δικτύων· και
δ) την κατάρτιση και δημοσίευση υλικού 
για τη διάδοση πληροφοριών και των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος, 
ακόμη και μέσω της ανάπτυξης, 
λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων 
και εργαλείων που χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 148
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι κανόνες για τα κριτήρια 
επιλογής και χορήγησης επιδοτήσεων 
μέσω ανοικτών προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων που διαχειρίζεται η Επιτροπή, 
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όπως αναφέρεται στο άρθρο 27, καθώς 
και οι διατάξεις σχετικά με την 
προχρηματοδότηση, τη δημοσιονομική 
διαχείριση, τον έλεγχο, τον λογιστικό 
έλεγχο και την αξιολόγηση τέτοιων έργων, 
και άλλα στοιχεία που απαιτούνται από 
τον δημοσιονομικό κανονισμό 
καθορίζονται σε σχετική απόφαση της 
Επιτροπής. Οι κανόνες αυτοί εγγυώνται 
την επιλογή προτάσεων μέσω δίκαιων και 
διαφανών διαδικασιών , ελαχιστοποιούν 
τον διοικητικό φόρτο για τους 
δικαιούχους και εγγυώνται την ορθή και 
αποτελεσματική διαχείριση των 
επιδοτήσεων, βάσει υφιστάμενων 
βέλτιστων πρακτικών για μέσα της 
Ένωσης που τελούν υπό κεντρική 
διαχείριση.

Or. en


