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Τροπολογία 65
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το άρθρο 2 και το άρθρο 8 της 
Συνθήκης προβλέπουν ότι η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί 
αξία της Ένωσης και ότι, σε όλες τις 
δράσεις της, η Ένωση θα πρέπει 
επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες 
και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών. Ως εκ τούτου, η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεκτίμησης 
της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές και 
τους κανονισμούς της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 66
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών (στο εξής: Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο), συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελεί το 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς στρατηγικές επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. 

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών (στο εξής: Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο), συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελεί το 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
Στο πλαίσιο των στόχων του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου εντάσσονται επίσης 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
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Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον 
καθορισμό και τον συντονισμό των 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική 
και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση.

βασίζονται στην αλληλεγγύη, την ένταξη 
και την κοινωνική δικαιοσύνη, με σκοπό 
τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης 
και ανάπτυξης, την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών και κοινωνικής προστασίας, 
καθώς και πρόσβασης σε αυτές, την 
προστασία των ευάλωτων ομάδων και τη 
βελτίωση των συνθηκών ζωής όλων των 
ατόμων. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις 
δικές τους εθνικές πολυετείς στρατηγικές 
επενδύσεων προς στήριξη αυτών των 
μεταρρυθμίσεων. Οι στρατηγικές αυτές θα 
πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα 
ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων για τον καθορισμό και 
τον συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων 
προτεραιότητας που πρόκειται να 
υποστηριχθούν από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 67
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών (στο εξής: Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο), συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελεί το 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς στρατηγικές επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. 
Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον 
καθορισμό και τον συντονισμό των 

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών (στο εξής: Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο), βασισμένο στις αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, στους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών καθώς 
και στους στόχους της Πράσινης 
Συμφωνίας για την Ευρώπη, αποτελεί το 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς στρατηγικές επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. 
Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
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επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική 
και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση.

παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον 
καθορισμό και τον συντονισμό των 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική 
και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση.

Or. fr

Τροπολογία 68
Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το 
Ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών (στο εξής: 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο), 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, αποτελεί το πλαίσιο για τον 
προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
τους. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές 
τους εθνικές πολυετείς στρατηγικές 
επενδύσεων προς στήριξη αυτών των 
μεταρρυθμίσεων. Οι στρατηγικές αυτές θα 
πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα 
ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων για τον καθορισμό και 
τον συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων 
προτεραιότητας που πρόκειται να 
υποστηριχθούν από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση.

(3) Δεδομένων των ειδικών 
συστάσεων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
διευκολύνει την παρέμβαση της ΕΕ, και 
είναι σχεδιασμένο να επιβλέπει και να 
οριοθετεί τις δημοσιονομικές και 
οικονομικές πολιτικές των κρατών 
μελών, ενώ πολύ συχνά καταφεύγει στον 
εκβιασμό και σε κυρώσεις ως μέσο για 
την εφαρμογή μέτρων που έχουν ως 
στόχο την ελευθέρωση των δημόσιων 
υπηρεσιών, την απορρύθμιση της 
εργασίας και την επιβολή πολιτικών 
λιτότητας. Η εφαρμογή του οδηγεί σε 
ατροφική οικονομική ανάπτυξη, ανεργία, 
φτώχεια και κοινωνικοοικονομικές και 
εδαφικές ανισότητες.

Or. pt

Τροπολογία 69
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Δεδομένου ότι η κρίση της νόσου 
COVID-19 έχει δυσανάλογες επιπτώσεις 
στις γυναίκες και στα κορίτσια λόγω των 
ανισοτήτων που επικρατούν, οι οποίες 
οδηγούν, μεταξύ άλλων, σε αυξημένο 
κίνδυνο βίας σε βάρος των γυναικών και 
των κοριτσιών στη διάρκεια των 
περιοριστικών μέτρων και σε υψηλότερα 
ποσοστά εγκατάλειψης της αγοράς 
εργασίας που συνδέονται με τη 
μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ανάληψη 
περισσότερων καθηκόντων φροντίδας, με 
υψηλότερο ποσοστό γυναικών που 
απασχολούνται σε τομείς που 
επηρεάζονται από τις συνθήκες 
εγκλεισμού, που απασχολούνται στην 
άτυπη οικονομία, σε τομείς με 
περισσότερες επισφαλείς συνθήκες, 
καθώς και με την επιβάρυνση των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών. Η τρέχουσα πανδημία COVID-
19, καθώς και η προηγούμενη οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση, έδειξαν ότι η 
ανάπτυξη υγιών και ανθεκτικών 
οικονομιών και χρηματοπιστωτικών 
συστημάτων βασισμένων σε ισχυρές 
οικονομικές και κοινωνικές δομές βοηθά 
τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα σε κλυδωνισμούς και 
να ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτούς. Οι 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
συνέπειες της κρίσης λόγω της νόσου 
COVID-19 θα εξαρτηθούν σε μεγάλο 
βαθμό από το πόσο γρήγορα θα 
ανακάμψουν οι οικονομίες των κρατών 
μελών από την κρίση, γεγονός που με τη 
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σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών των οικονομιών 
και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς 
τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη 
πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
στην Ένωση. Η τρέχουσα πανδημία 
COVID-19 καθώς και η προηγούμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
κατέδειξαν ότι, στον απόηχο των 
κρίσεων, οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη 
μέλη συχνά γίνονται πιο έντονες, όσον 
αφορά την οικονομική ανάπτυξη, τους 
δημοσιονομικούς πόρους, τις συνθήκες 
ζωής και την ποιότητα των δημόσιων 
υπηρεσιών. Οι οικονομικές κρίσεις 
διαρκώς αυξάνονται ή καταδεικνύουν τις 
ανισότητες μεταξύ και εντός των 
κοινωνιών, εκτός εάν οι επιπτώσεις τους 
μετριάζονται άμεσα και αποτελεσματικά 
μέσω της ετοιμότητας για την 
αντιμετώπιση των κρίσεων και της 
οικονομικής, κοινωνικής, οικολογικής και 
διοικητικής ανθεκτικότητας. Η έλλειψη 
ανθεκτικότητας μπορεί επίσης να 
οδηγήσει σε δευτερογενείς επιπτώσεις 
που μπορούν να αποφευχθούν και που 
προκαλούνται από τους κλυδωνισμούς 
μεταξύ των κρατών μελών ή εντός της 
Ένωσης συνολικά, θέτοντας έτσι 
προκλήσεις για τη σύγκλιση και τη 
συνοχή της Ένωσης, και απειλώντας τη 
σταθερότητα της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης και της Ενιαίας 
Αγοράς.

Or. en
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Τροπολογία 70
Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 αποκάλυψε τις 
αδυναμίες των πολιτικών που 
προωθούνται από την ΕΕ, οι οποίες έχουν 
συγκεντρώσει τις εξουσίες στα θεσμικά 
όργανα και έχουν περιορίσει την 
κυριαρχική ικανότητα των κρατών 
μελών· έχουν απορυθμίσει τις εργασιακές 
σχέσεις, έχουν χαλαρώσει τους κανόνες 
για τον χρόνο εργασίας και έχουν μειώσει 
τα εισοδήματα των εργαζομένων· και 
έχουν συμβάλει στην καταστροφή και την 
ιδιωτικοποίηση των δημόσιων 
υπηρεσιών. Η πανδημία COVID-19 
αποδεικνύει ότι τα κράτη μέλη με 
περισσότερο ρυθμισμένες συνθήκες 
εργασίας και δημόσιες υπηρεσίες που 
παρέχουν καθολική κοινωνική 
αντιμετώπιση και συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση του διαρθρωτικού 
αποκλεισμού έχουν μεγαλύτερη 
ικανότητα ανθεκτικότητας και καλύτερες 
δυνατότητες ανάκαμψης.



AM\1211996EL.docx 9/150 PE655.970v01-00

EL

περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
στην Ένωση.

Or. pt

Τροπολογία 71
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών των οικονομιών 
και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς 
τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη 
πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
στην Ένωση. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις και 
οι επενδύσεις θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προώθηση της 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, των 
ποιοτικών και χωρίς αποκλεισμούς 
αγορών εργασίας με ιδιαίτερη μέριμνα για 
την απασχόληση των νέων, με την 
ύπαρξη ποιοτικών και προσιτών 
δημόσιων υπηρεσιών, με τη διασφάλιση 
αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και 
κοινωνικής προστασίας για όλους, καθώς 
και με ένα υψηλό επίπεδο διά βίου 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Or. fr

Τροπολογία 72
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι προκλήσεις που συνδέονται με το 
δημογραφικό ζήτημα έχουν ενισχυθεί από 

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

τη νόσο COVID-19. Η τρέχουσα πανδημία 
COVID-19, καθώς και η προηγούμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
έδειξαν ότι η ανάπτυξη υγιών και 
ανθεκτικών οικονομιών και 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων και 
συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας 
βασισμένων σε ισχυρές οικονομικές και 
κοινωνικές δομές βοηθά τα κράτη μέλη να 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε 
κλυδωνισμούς και να ανακάμπτουν 
ταχύτερα από αυτούς. Οι μεσοπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης 
λόγω της νόσου COVID-19 θα εξαρτηθούν 
σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα 
ανακάμψουν οι οικονομίες των κρατών 
μελών από την κρίση, γεγονός που με τη 
σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών των οικονομιών 
και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς 
τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη 
πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 73
Miriam Lexmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 

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

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

Or. en

Τροπολογία 74
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Τα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας διασφαλίζουν στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες και στους πολίτες τις 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες και τα 
οικονομικά οφέλη μιας αξιοπρεπούς 
ζωής, τα οποία καλύπτουν τους 
ακόλουθους τομείς παρέμβασης: 
κοινωνική ασφάλιση, υγειονομική 
περίθαλψη, εκπαίδευση, στέγαση, 
απασχόληση, δικαιοσύνη και κοινωνικές 
υπηρεσίες για τις ευπαθείς ομάδες. 
Διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην 
επίτευξη κοινωνικής βιώσιμης 
ανάπτυξης, στην προώθηση της ισότητας 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19, τα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας 
βρίσκονται σε μια άνευ προηγουμένου 
κατάσταση καταπόνησης και πίεσης, 
καθώς δεν ήταν σχεδιασμένα ώστε να 
καλύπτουν την κοινωνική ζήτηση σε 
επείγουσες υγειονομικές και οικονομικές 
συνθήκες. Τα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας θα πρέπει να ενισχυθούν κατά 
τρόπο τέτοιον ώστε να μπορούν να 
αποδίδουν και να παρέχουν βοήθεια σε 
ολόκληρο τον πληθυσμό, ιδίως σε 
καταστάσεις κρίσης ή συστημικών 
κλυδωνισμών.

Or. en

Τροπολογία 75
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι οικονομικές συνέπειες της 
εξάπλωσης της νόσου COVID-19 
μείωσαν δραματικά τα δημοσιονομικά 
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περιθώρια ελιγμών πολλών κρατών 
μελών, γεγονός που υπονομεύει την 
ικανότητά τους να υλοποιούν σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις και επενδυτικές 
προτεραιότητες. Ενώ το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο παρέχει το πλαίσιο για τον 
καθορισμό οικονομικών μεταρρυθμίσεων 
και επενδυτικών προτεραιοτήτων, η 
ανάγκη για ανάκαμψη και ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας, η οποία τονίστηκε από 
την κρίση της νόσου COVID-19, 
υπερβαίνει το πεδίο της οικονομικής 
πολιτικής και πρέπει να αποκτά 
κατάλληλη προτεραιότητα όσον αφορά 
τον σχεδιασμό και την οργάνωση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η διακυβέρνηση 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης πρέπει να προσαρμοστεί, μεταξύ 
άλλων με το να υπερβεί τις ελλείψεις στην 
κοινοβουλευτική λογοδοσία και την 
έλλειψη δημοκρατικής εποπτείας.

Or. en

Τροπολογία 76
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανθεκτικότητας των εγχώριων 
οικονομιών, ενισχύουν την ικανότητα 
προσαρμογής και απελευθερώνουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, είναι μία από τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 
Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας να 
τεθεί η ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και 
να υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον 
απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανθεκτικότητας των εγχώριων 
οικονομιών, ενισχύουν την ικανότητα 
προσαρμογής και απελευθερώνουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, είναι μία από τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 
Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας να 
τεθεί η ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και 
να υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον 
απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
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ταχεία ανάκαμψη. ταχεία ανάκαμψη, η οποία να συμβαδίζει 
με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Συμφωνίας 
του Παρισιού. Παράλληλα με τις 
επιπτώσεις της παρούσας κρίσης λόγω 
της πανδημίας, η κλιματική αλλαγή και οι 
προκλήσεις που συνδέονται με το 
περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η 
ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή 
μεταμορφώνουν ριζικά τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες και κοινωνίες. Αυτές οι 
μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να δίνουν μια 
απάντηση ταυτόχρονα στις πολυάριθμες 
τρέχουσες προκλήσεις.

Or. fr

Τροπολογία 77
Eugen Tomac

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανθεκτικότητας των εγχώριων 
οικονομιών, ενισχύουν την ικανότητα 
προσαρμογής και απελευθερώνουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, είναι μία από τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 
Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας να 
τεθεί η ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και 
να υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον 
απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
ταχεία ανάκαμψη.

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανθεκτικότητας των εγχώριων 
οικονομιών, ενισχύουν την ικανότητα 
προσαρμογής και απελευθερώνουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, είναι μία από τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 
Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας να 
τεθεί η ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και 
να υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον 
απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
ταχεία ανάκαμψη, δεδομένου ιδίως ότι 
ακόμα και πριν από την πανδημία, η ΕΕ 
πλήττονταν από χάσμα κοινωνικών 
επενδύσεων, το οποίο, σύμφωνα με 
εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
ανερχόταν στα 142 δισ. EUR ετησίως σε 
διάφορους τομείς, με έλλειμμα 15 δισ. 
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EUR στην εκπαίδευση και 70 δισ. EUR 
στην υγεία.

Or. en

Τροπολογία 78
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανθεκτικότητας των εγχώριων 
οικονομιών, ενισχύουν την ικανότητα 
προσαρμογής και απελευθερώνουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, είναι μία από τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 
Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας να 
τεθεί η ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και 
να υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον 
απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
ταχεία ανάκαμψη.

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανθεκτικότητας των εγχώριων 
οικονομιών και κοινωνικής προόδου, 
ενισχύουν την ικανότητα προσαρμογής και 
απελευθερώνουν το χωρίς αποκλεισμούς 
αναπτυξιακό δυναμικό, είναι μία από τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 
Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας να 
τεθεί η ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και 
να υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον 
απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
ταχεία ανάκαμψη. Η κοινωνική 
βιωσιμότητα και ένταξη πρέπει να 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής 
της διαδικασίας ανάπτυξης ανθεκτικών 
κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.

Or. en

Τροπολογία 79
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανθεκτικότητας των εγχώριων 
οικονομιών, ενισχύουν την ικανότητα 
προσαρμογής και απελευθερώνουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, είναι μία από τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 
Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας να 
τεθεί η ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και 
να υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον 
απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
ταχεία ανάκαμψη.

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανθεκτικότητας των οικονομιών 
και των κοινωνιών, ενισχύουν την 
ικανότητα προσαρμογής και 
απελευθερώνουν το αναπτυξιακό 
δυναμικό, είναι μία από τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης. Είναι, ως εκ 
τούτου, ζωτικής σημασίας να τεθεί η 
ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και να 
υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον 
απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
ταχεία ανάκαμψη.

Or. en

Τροπολογία 80
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι γυναίκες ήταν στην πρώτη 
γραμμή της κρίσης της νόσου COVID-19, 
καθώς αποτελούν την πλειονότητα των 
εργαζομένων στον τομέα της υγείας σε 
όλη την ΕΕ και η εξισορρόπηση μεταξύ 
της μη αμειβόμενης εργασίας φροντίδας 
και των επαγγελματικών καθηκόντων 
γινόταν ολοένα και πιο δύσκολη για τους 
μόνους γονείς, το 85 % των οποίων είναι 
γυναίκες. Οι επενδύσεις σε ισχυρές 
υποδομές φροντίδας είναι απαραίτητες 
για τη διασφάλιση της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, της οικονομικής 
χειραφέτησης των γυναικών, την 
ανάπτυξη ανθεκτικών κοινωνιών, την 
καταπολέμηση επισφαλών συνθηκών σε 
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ένα γυναικοκρατούμενο τομέα, την 
ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης, την πρόληψη της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, και 
έχουν θετικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ 
καθώς επιτρέπει σε περισσότερες 
γυναίκες να συμμετέχουν σε αμειβόμενη 
εργασία.

Or. en

Τροπολογία 81
Maria Walsh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει 
ότι συχνά οι επενδύσεις μειώνονται 
σημαντικά κατά τη διάρκεια κρίσεων. 
Ωστόσο, είναι απαραίτητο να 
υποστηριχθούν οι επενδύσεις στη 
συγκεκριμένη συγκυρία, ώστε να 
επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να ενισχυθεί 
το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό. 
Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε 
πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, 
ικανότητες και διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια, στην ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών 
και σε άλλους βασικούς τομείς της 
οικονομίας είναι σημαντική για την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα 
συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της Ένωσης και στη 
μείωση της εξάρτησής της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού.

(6) Οι πολιτικές οικονομικής 
λιτότητας που υιοθετήθηκαν στον απόηχο 
της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 
κρίσης το 2008 οδήγησαν σε δραστική 
μείωση των δημόσιων επενδύσεων. 
Ωστόσο, είναι απαραίτητο να 
αναλαμβάνονται δράσεις με αντικυκλικό 
τρόπο και να υποστηριχθούν οι επενδύσεις 
σε περιόδους κρίσεων, ώστε να 
επιταχυνθεί η οικονομική και κοινωνική 
ανάκαμψη, να προστατευθεί η 
απασχόληση και να δημιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας, να ενισχυθεί το 
μακροπρόθεσμο βιώσιμο αναπτυξιακό 
δυναμικό, με στόχο να αυξηθεί επίσης η 
κοινωνική ανθεκτικότητα και συνοχή, και 
να αποφευχθεί η αύξηση των ανισοτήτων 
και της φτώχειας. Για την επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, είναι ζωτικής σημασίας 
να γίνονται επενδύσεις σε πράσινες και 
ψηφιακές τεχνολογίες, ικανότητες και 
διαδικασίες που αποσκοπούν στην 
επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

Or. en
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Τροπολογία 82
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό 
δυναμικό. Η πραγματοποίηση επενδύσεων 
σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, 
ικανότητες και διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια, στην ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών και 
σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Θα συμβάλει επίσης στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης 
και στη μείωση της εξάρτησής της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού.

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό 
δυναμικό. Η πραγματοποίηση επενδύσεων 
σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, 
ικανότητες και διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια, στην 
καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας 
καθώς και στην ενίσχυση της ενεργειακής 
απόδοσης των οικοδομών και σε άλλους 
βασικούς τομείς της οικονομίας είναι 
σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας. Θα συμβάλει επίσης 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 
Ένωσης και στη μείωση της εξάρτησής 
της, μέσω διαφοροποίησης βασικών 
αλυσίδων εφοδιασμού.

Or. fr

Τροπολογία 83
Miriam Lexmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
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κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό 
δυναμικό. Η πραγματοποίηση επενδύσεων 
σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, 
ικανότητες και διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια, στην ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών και 
σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Θα συμβάλει επίσης στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης 
και στη μείωση της εξάρτησής της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού.

κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό 
δυναμικό. Η πραγματοποίηση επενδύσεων 
σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, 
ικανότητες και διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια, στην ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών και 
σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία και 
διατήρηση θέσεων εργασίας. Θα συμβάλει 
επίσης στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
της Ένωσης και στη μείωση της εξάρτησής 
της, μέσω διαφοροποίησης βασικών 
αλυσίδων εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 84
Joanna Kopcińska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό 
δυναμικό. Η πραγματοποίηση επενδύσεων 
σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, 
ικανότητες και διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια, στην ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών και 
σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Θα συμβάλει επίσης στην 

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό 
δυναμικό. Η πραγματοποίηση επενδύσεων 
σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, 
ικανότητες και διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια, στην ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών και 
σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας. Θα συμβάλει επίσης 
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ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης 
και στη μείωση της εξάρτησής της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού.

στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 
Ένωσης και της αυτάρκειάς της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 85
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη 
και να παρασχεθεί άμεση χρηματοδοτική 
στήριξη σε αυτά μέσω ενός καινοτόμου 
εργαλείου. Για τον σκοπό αυτόν, με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπιστεί 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (στο εξής: Μηχανισμός), 
ο οποίος θα παρέχει αποτελεσματική και 
σημαντική οικονομική στήριξη για την 
ενίσχυση της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων 
και σχετικών δημόσιων επενδύσεων στα 
κράτη μέλη. Ο Μηχανισμός θα πρέπει να 
είναι πλήρης και να επωφελείται από την 
εμπειρία που έχουν αποκτήσει η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη από τη χρήση άλλων 
μέσων και προγραμμάτων.

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη 
και να προβλεφθεί ένας μηχανισμός, ο 
οποίος επιτρέπει να κατανέμεται άμεση 
χρηματοδοτική στήριξη από το επίπεδο 
της ΕΕ στα κράτη μέλη μέσω ενός 
καινοτόμου εργαλείου, το οποίο διέπει την 
κατανομή κονδυλίων για τη στήριξη των 
ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και 
προβλέπει την ανάληψη ευθύνης, τη 
διαφάνεια και τη δημοκρατική εποπτεία 
όσον αφορά την υλοποίηση των εθνικών 
μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών 
σχεδίων που έχουν συμφωνηθεί. Για τον 
σκοπό αυτόν, με τον παρόντα κανονισμό 
θα πρέπει να θεσπιστεί Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (στο εξής: 
Μηχανισμός), ο οποίος θα παρέχει 
αποτελεσματική και σημαντική οικονομική 
στήριξη για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και σχετικών δημόσιων 
επενδύσεων στα κράτη μέλη, ιδίως ενόψει 
της επίτευξης των στόχων της νέας 
στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που 
περιλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία. Ο Μηχανισμός θα 
πρέπει να είναι πλήρης και να επωφελείται 
από την εμπειρία που έχουν αποκτήσει η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη από τη χρήση 
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άλλων μέσων και προγραμμάτων. 

Or. en

Τροπολογία 86
Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη 
και να παρασχεθεί άμεση χρηματοδοτική 
στήριξη σε αυτά μέσω ενός καινοτόμου 
εργαλείου. Για τον σκοπό αυτόν, με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπιστεί 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (στο εξής: Μηχανισμός), 
ο οποίος θα παρέχει αποτελεσματική και 
σημαντική οικονομική στήριξη για την 
ενίσχυση της υλοποίησης 
μεταρρυθμίσεων και σχετικών δημόσιων 
επενδύσεων στα κράτη μέλη. Ο 
Μηχανισμός θα πρέπει να είναι πλήρης και 
να επωφελείται από την εμπειρία που 
έχουν αποκτήσει η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη από τη χρήση άλλων μέσων και 
προγραμμάτων.

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη 
και να παρασχεθεί άμεση χρηματοδοτική 
στήριξη σε αυτά μέσω ενός καινοτόμου 
εργαλείου. Για τον σκοπό αυτόν, με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπιστεί 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (στο εξής: Μηχανισμός), 
ο οποίος θα απλοποιεί τη διαδικασία 
δημοσίων επενδύσεων, οι οποίες μπορούν 
να συμβάλουν στη χάραξη πολιτικών που 
σέβονται τις ανάγκες των κρατών μελών 
και τις αναπτυξιακές τους στρατηγικές, 
προωθώντας την αξιοπρεπή εργασία με 
δίκαιους μισθούς με τη στήριξη 
συλλογικών διαπραγματεύσεων· πολιτικές 
που προωθούν τις επενδύσεις στις 
υποδομές και στους παραγωγικούς 
τομείς, με στήριξη της πράσινης και 
καινοτόμου ανάπτυξης για τη διασφάλιση 
της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· 
πολιτικές που τονώνουν και επενδύουν 
στις δημόσιες υπηρεσίες, παρέχοντας 
υψηλής ποιότητας και καθολική 
κοινωνική αντιμετώπιση. Ο Μηχανισμός 
θα πρέπει να είναι πλήρης και να 
επωφελείται από την εμπειρία που έχουν 
αποκτήσει η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
από τη χρήση άλλων μέσων και 
προγραμμάτων.

Or. pt
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Τροπολογία 87
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Ο Μηχανισμός θα λειτουργεί σε 
συνδυασμό με και συμπληρωματικά προς 
το μέσο InvestEU, ώστε να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να κατανέμουν στο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
ένα ποσό που θα παραδίδεται μέσω του 
μέσου InvestEU για τη στήριξη της 
φερεγγυότητας εταιρειών που είναι 
εγκατεστημένες στα κράτη μέλη, καθώς 
και των δράσεων προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης αυτών.

Or. en

Τροπολογία 88
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συνεισφέρει 
τουλάχιστον το 50 % των πόρων του στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 40 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
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υποστήριξη στόχων για το κλίμα. υποστήριξη των ενωσιακών στόχων για το 
κλίμα και επιπλέον 10 % για τη 
βιοποικιλότητα. Η ταξινόμηση της ΕΕ θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών 
των πρωταρχικών στόχων. Ο 
Μηχανισμός θα πρέπει να στηρίζει μόνο 
δραστηριότητες που δεν προκαλούν 
σοβαρή βλάβη σε έναν ή περισσότερους 
από τους περιβαλλοντικούς στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/852 δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/852, καθώς και δραστηριότητες που 
υλοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
περί «ελάχιστων διασφαλίσεων» δυνάμει 
του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/852.

Or. en

Τροπολογία 89
Eugen Tomac

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα. 
Επιπλέον, δεδομένου ότι το θεματολόγιο 
2030 απαιτεί μια προσέγγιση ολιστικής 
και διατομεακής πολιτικής προκειμένου 
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να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
προκλήσεις αντιμετωπίζονται συνολικά, η 
κοινωνική διάσταση της βιωσιμότητας 
πρέπει να αποτελεί εξίσου προτεραιότητα 
στο πλαίσιο του Μηχανισμού και όλες οι 
πολιτικές πρέπει να έχουν στο επίκεντρό 
τους την ευημερία των ανθρώπων.

Or. en

Τροπολογία 90
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει πάντα και 
οπωσδήποτε να καλύπτει όλες τις 
οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες που 
προέκυψαν από την πανδημία της 
COVID 19 και να συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα.

Or. es

Τροπολογία 91
Marianne Vind
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 30 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα, χωρίς να 
διοχετεύονται κονδύλια σε μέτρα που 
επηρεάζουν αρνητικά την πορεία προς 
μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ το 2050.

Or. en

Τροπολογία 92
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αφήνει κανέναν στο περιθώριο και του 
συνολικού στόχου της διάθεσης του 37 % 
των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ 
για την υποστήριξη στόχων για το κλίμα.

Or. fr

Τροπολογία 93
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Λαμβάνοντας υπόψη τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων ως κοινωνική στρατηγική 
της Ευρώπης προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα, την 
ψηφιοποίηση και τη δημοκρατική 
αλλαγή, καθώς και η ανάκαμψη από την 
πανδημία COVID-19, είναι από 
κοινωνική άποψη δίκαιες, ο Μηχανισμός 
που θα θεσπιστεί με τον παρόντα 
κανονισμό θα συμβάλλει στην υλοποίηση 
των 20 αρχών της και στην επίτευξη των 
στόχων και των οροσήμων για την 
κοινωνική πρόοδο.

Or. en

Τροπολογία 94
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την υλοποίηση αυτών των 
συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 

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

Or. en

Τροπολογία 95
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Στο πεδίο εφαρμογής του 
Μηχανισμού θα πρέπει να γίνεται μνεία 
τομέων πολιτικής που σχετίζονται με την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την 
επιχειρηματικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, τη σταθερότητα 
των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, 
τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τις 
δεξιότητες, τα παιδιά και τις πολιτικές 
για τη νεολαία, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τα 
δημόσια συστήματα υγείας, πολιτικών 
που συνάδουν με τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως η 
κοινωνική προστασία, οι υψηλής 
ποιότητας θέσεις εργασίας και οι 
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επενδύσεις, η ισότητα των φύλων, η 
ένταξη των ατόμων με αναπηρίες, ο 
κοινωνικός διάλογος και η ενίσχυση των 
δημοκρατικών συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών 
και ανεξάρτητων δικαστικών 
συστημάτων, καθώς και της πολυφωνίας 
και της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης.

Or. en

Τροπολογία 96
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να καταστεί δυνατή η λήψη 
μέτρων που συνδέουν τον Μηχανισμό με 
τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση, με 
σκοπό την εξασφάλιση ενιαίων όρων 
εφαρμογής, θα πρέπει να ανατεθεί στο 
Συμβούλιο η εξουσία να αναστέλλει, 
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, την 
προθεσμία για την έγκριση των 
αποφάσεων σχετικά με προτάσεις για 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
και να αναστέλλει καταβολές στο πλαίσιο 
του Μηχανισμού αυτού, σε περίπτωση 
σημαντικής μη συμμόρφωσης σε σχέση 
με συναφείς περιπτώσεις που αφορούν τη 
διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης 
που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. XXX/XX του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ΚΚΔ] 
(…). Θα πρέπει επίσης να ανατίθεται στο 
Συμβούλιο η εξουσία να αίρει τις εν λόγω 
αναστολές, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, για τις 
ίδιες συναφείς περιπτώσεις.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 97
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να καταστεί δυνατή η λήψη 
μέτρων που συνδέουν τον Μηχανισμό με 
τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση, με 
σκοπό την εξασφάλιση ενιαίων όρων 
εφαρμογής, θα πρέπει να ανατεθεί στο 
Συμβούλιο η εξουσία να αναστέλλει, 
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, την 
προθεσμία για την έγκριση των 
αποφάσεων σχετικά με προτάσεις για 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και 
να αναστέλλει καταβολές στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού αυτού, σε περίπτωση 
σημαντικής μη συμμόρφωσης σε σχέση με 
συναφείς περιπτώσεις που αφορούν τη 
διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης 
που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. XXX/XX του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ΚΚΔ] 
(…). Θα πρέπει επίσης να ανατίθεται στο 
Συμβούλιο η εξουσία να αίρει τις εν λόγω 
αναστολές, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, για τις 
ίδιες συναφείς περιπτώσεις.

(13) Για να καταστεί δυνατή η λήψη 
μέτρων που συνδέουν τον Μηχανισμό με 
τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση, με 
σκοπό την εξασφάλιση ενιαίων όρων 
εφαρμογής, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όσον αφορά την αναστολή ή την 
άρση της αναστολής αναφορικά με την 
προθεσμία για την έγκριση των 
αποφάσεων σχετικά με προτάσεις για 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και 
να αναστέλλει, πλήρως ή μερικώς, 
καταβολές στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
αυτού, σε περίπτωση σημαντικής μη 
συμμόρφωσης σε σχέση με συναφείς 
περιπτώσεις που αφορούν τη διαδικασία 
οικονομικής διακυβέρνησης που 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
XXX/XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου [ΚΚΔ] (…). Είναι 
σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι όσο η 
γενική ρήτρα διαφυγής είναι 
ενεργοποιημένη και εξακολουθούν να 
υφίστανται οι οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, τα 
μέτρα που συνδέουν τον Μηχανισμό με τη 
χρηστή οικονομική διακυβέρνηση δεν 
εφαρμόζονται.
Είναι επίσης σκόπιμο να συνδεθεί ο 
μηχανισμός με τον σεβασμό τόσο των 
στόχων για το κλίμα, οι οποίοι έχουν 
οριστεί στον κανονισμό (ΕΕ) ΧΧΧ/ΧΧ 
του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[απαιτούμενο πλαίσιο για την επίτευξη 
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της κλιματικής ουδετερότητας και το 
οποίο τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα)], όσο και του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση 
μείζονος έλλειψης σεβασμού προς τους 
στόχους για το κλίμα και/ή προς τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, είναι επίσης σκόπιμο να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την 
αναστολή ή την άρση της αναστολής 
αναφορικά με την προθεσμία για την 
έγκριση των αποφάσεων σχετικά με 
προτάσεις για σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, και την πλήρη ή μερική 
αναστολή καταβολών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού αυτού.

Or. fr

Τροπολογία 98
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής και η συμβολή στους στόχους 
των πολιτικών της Ένωσης, στους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών και στον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Για 
τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να συμβάλει 
στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης 
καθώς και στη στήριξη της δίκαιης και 
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της κρίσης, να ενισχύσει τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και να προωθήσει τη 
βιώσιμη ανάπτυξη.

χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης προς μια 
περιβαλλοντικά βιώσιμη, αποδοτική από 
άποψη χρήσης πόρων και ενέργειας και 
κυκλική οικονομία, στην οποία θα έχουν 
μηδενιστεί οι καθαρές εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2050, 
ώστε να προωθήσει τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και το βιώσιμο 
αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών της 
Ένωσης στον απόηχο της κρίσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και να προωθήσει τη βιώσιμη και 
ισορροπημένη από την άποψη του φύλου 
βιώσιμη ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 99
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 100
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Ο Μηχανισμός θα πρέπει να έχει 
ως στόχους να συμβάλλει στην προώθηση 
της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, στη στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης, στην επίτευξη των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών και των στόχων της Ένωσης για 
το κλίμα καθώς και στην εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων. Για τους σκοπούς αυτούς, 
θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, πιο 
συγκεκριμένα για τους πιο ευάλωτους και 
τους νέους, και τη στήριξη της πράσινης 
και της ψηφιακής μετάβασης με στόχο την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στην 
Ευρώπη έως το 2050, ώστε να 
αποκαταστήσει το αναπτυξιακό δυναμικό 
των οικονομιών της Ένωσης στον απόηχο 
της κρίσης, να ενισχύσει τη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας και να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Or. fr
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Τροπολογία 101
Miriam Lexmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 102
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να συμβάλει στη βελτίωση της 

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

να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη 
έως το 2050, ώστε να αποκαταστήσει το 
αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών της 
Ένωσης στον απόηχο της κρίσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 103
Miriam Lexmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
γενικοί στόχοι, ο Μηχανισμός θα πρέπει 
να συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των κρατών μελών σε 
τομείς που καλύπτουν την εκπαίδευση, 
την επαγγελματική κατάρτιση, την 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της επίσημης και 
άτυπης εκπαίδευσης. Η αποτελεσματική 
στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
που ανταποκρίνεται σε όλες τις τρέχουσες 
προκλήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις 
και ερευνητικά ιδρύματα. Η εκπαιδευτική 
διαδικασία δεν θα πρέπει να ευνοεί τους 
αποκλεισμούς και να ανταποκρίνεται στις 
δυναμικές ανάγκες της αγοράς εργασίας· 

Or. en
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Τροπολογία 104
Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η παροχή 
χρηματοδοτικής στήριξης με σκοπό την 
επίτευξη των οροσήμων και των στόχων 
των μεταρρυθμίσεων και των 
επενδύσεων, όπως καθορίζονται στα 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
Αυτός ο ειδικός στόχος θα πρέπει να 
επιδιώκεται σε στενή συνεργασία με τα 
οικεία κράτη μέλη.

(15) Ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η παροχή 
χρηματοδοτικής στήριξης στα κράτη μέλη 
με σκοπό την ενίσχυση των έργων που 
προωθούν την ανάπτυξή τους, των 
επενδύσεων σε παραγωγικούς και 
στρατηγικούς τομείς, και την ανάληψη 
διαρθρωτικού ρόλου στην εξασφάλιση 
καθολικών, δωρεάν και ποιοτικών 
δημόσιων υπηρεσιών. Αυτός ο ειδικός 
στόχος θα πρέπει να επιδιώκεται με 
σεβασμό στις συγκεκριμένες 
αναπτυξιακές στρατηγικές των οικείων 
κρατών μελών, συμβάλλοντας ουσιαστικά 
στην άμεση αντιμετώπιση του 
αντικτύπου της νόσου COVID-19 και 
μεριμνώντας ώστε οι δημόσιες 
επενδύσεις να διαδραματίζουν 
διαρθρωτικό ρόλο στην εξασφάλιση της 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής των 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. pt

Τροπολογία 105
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 

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

μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδει με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης που απορρέουν από τη 
Συμφωνία του Παρισιού, και να λαμβάνει 
υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά χώρα 
προκλήσεις και προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με 
τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων. Το σχέδιο, για να προαγάγει τις 
δράσεις που εμπίπτουν στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του ψηφιακού 
θεματολογίου, θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που είναι συναφή με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την ταχεία επίτευξη των στόχων και των 
συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης και να συμμορφώνονται με την 
αρχή της «μη πρόκλησης σοβαρής 
βλάβης» που προβλέπεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/2088 [κανονισμός για την 
ταξινόμηση της ΕΕ]. Ο Μηχανισμός δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη 
στήριξη δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
αποκλεισμού που αναφέρεται στον 
παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, 
τουλάχιστον το 50 % των σχεδίων 
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ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να αφιερώνεται στην ενσωμάτωση 
στόχων για το κλίμα και άλλων στόχων 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η 
ταξινόμηση της ΕΕ θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση 
της υλοποίησης αυτών των πρωταρχικών 
στόχων. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να συνάδουν 
με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025. Τα μέτρα θα 
πρέπει επίσης να συνάδουν με το καθήκον 
για σεβασμό και προώθηση των αξιών 
που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ. 
Τα σχέδια θα πρέπει να περιέχουν ένα 
εγκάρσιο τμήμα για τα θέματα φύλου, το 
οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
υποχρεωτικές εκτιμήσεις επιπτώσεων 
στα φύλα και εκ των υστέρων ελέγχους, 
επαλήθευση ως προς την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου και απαιτήσεις 
σχετικά με την ισορροπία φύλων και την 
ίση αμοιβή που σχετίζεται με όλες τις 
οικονομικές δραστηριότητες που 
στηρίζονται από τα σχέδια. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν 
τη συλλογή αναλυτικών για κάθε φύλο 
δεδομένων και τη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό όσον αφορά τα εθνικά 
σχέδια. 

Or. en

Τροπολογία 106
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 

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

περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. 
Προκειμένου να συγκεντρώσουν ευρεία 
στήριξη οι επιδιωκόμενες 
μεταρρυθμίσεις, τα κράτη μέλη που 
επιθυμούν να επωφεληθούν από τον 
Μηχανισμό θα πρέπει να πραγματοποιούν 
διαβουλεύσεις, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας σύνταξης των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς 
και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, 
σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας για 
την εταιρική σχέση. Το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας θα πρέπει να συνάδει 
με τις σχετικές ειδικές ανά χώρα 
προκλήσεις και προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με 
τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει επίσης να 
περιέχει ειδικούς δείκτες ανισότητας και 
κοινωνικής προόδου προς επίτευξη. Το 
σχέδιο, για να προαγάγει τις δράσεις που 
εμπίπτουν στις προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του 
ψηφιακού θεματολογίου, θα πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνει μέτρα που είναι συναφή 
με την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση. Τα μέτρα θα πρέπει να 
καθιστούν δυνατή την ταχεία επίτευξη των 
στόχων και των συνεισφορών που 
καθορίζονται στα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα και τις 
επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
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Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 107
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συμβάλλει στη στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης, στην επίτευξη 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών και των στόχων της 
Ένωσης για το κλίμα καθώς και στην 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και να συνάδει 
με τις σχετικές ειδικές ανά χώρα 
προκλήσεις και προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως αυτές που 
αφορούν τις κοινωνικές πολιτικές και τις 
πολιτικές απασχόλησης, λαμβάνοντας 
υπόψη συγκεκριμένους κοινωνικούς 
δείκτες που προσδιορίζονται για κάθε 
κράτος μέλος, με τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα, τα σχέδια δίκαιης 
μετάβασης, καθώς και με τα σύμφωνα 
εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά 
προγράμματα που εγκρίνονται στο πλαίσιο 
των ενωσιακών κονδυλίων. Το σχέδιο, για 
να προαγάγει τις δράσεις που εμπίπτουν 
στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και του ψηφιακού 
θεματολογίου, θα πρέπει επίσης να 
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Ένωσης. περιλαμβάνει μέτρα που είναι συναφή με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την ταχεία επίτευξη των στόχων και των 
συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 108
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE655.970v01-00 42/150 AM\1211996EL.docx

EL

περιλαμβάνει μέτρα που είναι συναφή με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την ταχεία επίτευξη των στόχων και των 
συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης.

θεματολογίου, του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, της Εγγύησης 
για τα παιδιά και των Εγγυήσεων για τη 
νεολαία, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
μέτρα που είναι συναφή με τους έξι τομείς 
πολιτικής που προσδιορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Τα μέτρα θα πρέπει 
να καθιστούν δυνατή την ταχεία επίτευξη 
των στόχων και των συνεισφορών που 
καθορίζονται στα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα και τις 
επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης. Τουλάχιστον το 30 % των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
θα πρέπει να αφιερώνεται σε επενδύσεις 
που σχετίζονται με την υλοποίηση των 
στόχων του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 109
Marianne Vind

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AM\1211996EL.docx 43/150 PE655.970v01-00

EL

σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με 
τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων. Το σχέδιο, για να προαγάγει τις 
δράσεις που εμπίπτουν στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του ψηφιακού 
θεματολογίου, θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που είναι συναφή με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την ταχεία επίτευξη των στόχων και των 
συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης.

σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με 
τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων. Το σχέδιο, για να προαγάγει τις 
δράσεις που εμπίπτουν στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του ψηφιακού 
θεματολογίου, θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν 
άμεσα στην πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση. Τα μέτρα θα πρέπει να 
καθιστούν δυνατή την ταχεία επίτευξη των 
στόχων και των συνεισφορών που 
καθορίζονται στα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα και τις 
επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης και, επομένως, οι 
δραστηριότητες που συμβάλλουν 
αρνητικά στον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050 δεν θα πρέπει 
να υποστηρίζονται μέσω του 
Μηχανισμού.

Or. en

Τροπολογία 110
Eugen Tomac

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδει με τις σχετικές ειδικές 

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

ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με 
τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων. Το σχέδιο, για να προαγάγει τις 
δράσεις που εμπίπτουν στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του ψηφιακού 
θεματολογίου, καθώς και τις δράσεις που 
ευθυγραμμίζονται με τις αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που είναι συναφή με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την ταχεία επίτευξη των στόχων και των 
συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 111
Joanna Kopcińska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 

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

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

Or. en

Τροπολογία 112
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι υλοποιούνται 
διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς 
εταίρους κατά την κατάρτιση των 
εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Προκειμένου να 
βελτιωθεί η συνέπεια και η συνάφεια των 
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εθνικών σχεδίων, οι κοινωνικοί εταίροι 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συνεισφέρουν στα πρώτα στάδια πριν από 
την υποβολή των εθνικών σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στην ΕΕ. 
Εάν το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αποτελεί μέρος του 
εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων, 
πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με 
τους κοινωνικούς εταίρους για το σχέδιο 
εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων 
το αργότερο τον Φεβρουάριο. Εάν το 
εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ή οι επικαιροποιήσεις 
του δεν αποτελούν παράρτημα του 
εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων, 
τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να 
πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με 
τους κοινωνικούς εταίρους τουλάχιστον 
ένα μήνα πριν από την υποβολή του 
σχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 
άποψη των κοινωνικών εταίρων 
λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανόνες και τις πρακτικές. Τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας εξηγούν πώς 
λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί εταίροι 
και εάν θα πρέπει, κατόπιν αιτήματος 
των κοινωνικών εταίρων, η γνώμη τους 
να επισυναφθεί ως παράρτημα στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων ή, 
κατά περίπτωση, στα εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 113
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Επειδή οι φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και οι δήμοι βρίσκονται 
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πιο κοντά στους πολίτες τους, και έχουν 
άμεση γνώση των αναγκών και των 
προβλημάτων των τοπικών κοινοτήτων 
και οικονομιών, διαδραματίζουν κρίσιμο 
ρόλο στην οικονομική και κοινωνική 
ανάκαμψη. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω, οι δήμοι και οι φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να 
παίζουν σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση αυτού του 
Μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
προετοιμασίας των σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας καθώς και της 
διαχείρισης των έργων που καλύπτονται 
από τον Μηχανισμό. Προκειμένου να 
αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες 
των δήμων και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης όσον αφορά την επίτευξη 
της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας, 
ορισμένοι πόροι του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να αφιερώνονται σε αυτούς, μέσω 
της παροχής άμεσης πρόσβασης στους 
πόρους αυτούς στους δήμους και τους 
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Or. en

Τροπολογία 114
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Ο Μηχανισμός Δίκαιης 
Μετάβασης (ΜΔΜ) αποτελεί θεμελιώδες 
στοιχείο για να γίνει η μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία με τρόπο 
ισότιμο. Παρέχει ειδική στήριξη για να 
συμβάλλει στην κινητοποίηση 
τουλάχιστον 100 δισεκατ. EUR κατά την 
περίοδο 2021-2027 στις πλέον πληγείσες 
περιοχές, προκειμένου να μετριαστεί ο 
κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος της 
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μετάβασης.

Or. es

Τροπολογία 115
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι υλοποιούνται 
διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς 
εταίρους κατά την κατάρτιση των 
εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Προκειμένου να 
βελτιωθεί η συνέπεια και η συνάφεια των 
εθνικών σχεδίων, οι κοινωνικοί εταίροι 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συνεισφέρουν στα πρώτα στάδια πριν από 
την υποβολή των εθνικών σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στην ΕΕ. 
Εάν το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αποτελεί μέρος του 
εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων, 
πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με 
τους κοινωνικούς εταίρους για το σχέδιο 
εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων 
το αργότερο τον Φεβρουάριο. Εάν το 
εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ή οι επικαιροποιήσεις 
του δεν αποτελούν παράρτημα του 
εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων, 
τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να 
πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με 
τους κοινωνικούς εταίρους τουλάχιστον 
ένα μήνα πριν από την υποβολή του 
σχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι 
κοινωνικοί εταίροι λαμβάνονται υπόψη 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και 
τις πρακτικές. Τα εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εξηγούν 
πώς λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί 
εταίροι και, εάν το επιθυμούν οι 
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κοινωνικοί εταίροι, πώς η γνώμη τους θα 
συμπεριληφθεί ως παράρτημα στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων ή, κατά 
περίπτωση, στα εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 116
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 117
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο θα πρέπει να καταρτίζεται βάσει 
ενός πολυεπίπεδου διαλόγου με τις 
τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς 
εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών και άλλα οικεία 
ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή 
συναίνεση. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να ορίζει 
λεπτομερώς το σύνολο μέτρων για την 
υλοποίησή του, συμπεριλαμβανομένων 
των στόχων και των οροσήμων, και τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, ιδίως στο βιώσιμο 
αναπτυξιακό δυναμικό, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και 
στην οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα· θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που σχετίζονται με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση· 
και θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον 
μέτρα για την πολιτικά ουδέτερη 
κατανομή πόρων για τη στήριξη της 
κοινωνίας των πολιτών και των μη 



AM\1211996EL.docx 51/150 PE655.970v01-00

EL

κερδοσκοπικών οργανώσεων, καθώς και 
των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, σε 
ποσοστό έως 5 % των συνολικών πόρων· 
θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
δέσμευση της κυβέρνησης για την 
κατανομή επαρκών πόρων στους δήμους, 
τουλάχιστον ίσων με το 80 % της 
δημοτικής χρηματοδότησης που ήταν 
διαθέσιμη σε αυτούς πριν από την κρίση 
της νόσου COVID-19· επιπλέον, θα 
πρέπει να περιλαμβάνει μια εξήγηση του 
τρόπου με τον οποίο τα μέτρα του 
σχεδίου αναμένεται να αντιμετωπίσουν 
τις αδυναμίες σχετικά με τις αξίες που 
διατυπώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ. Θα 
πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον 
επεξήγηση της συνέπειας του 
προτεινόμενου σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας με τις πιο πρόσφατες 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις που έχουν 
εγκριθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου. Τα σχέδια θα πρέπει επίσης να 
δείχνουν πώς αναμένεται να συμβάλει το 
σχέδιο στην ισότητα των φύλων και την 
ισορροπημένη ως προς το φύλο ανάπτυξη 
και δημιουργία θέσεων εργασίας· Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 118
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 

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

Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση του 
κατά πόσο το προτεινόμενο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και των στόχων της 
Ένωσης για το κλίμα καθώς και στην 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
ειδικότερα αυτές που αφορούν τις 
κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές 
απασχόλησης. Θα πρέπει να επιδιωχθεί 
και να επιτευχθεί στενή συνεργασία 
μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών 
μελών καθ’ όλη τη διαδικασία.

Or. fr

Τροπολογία 119
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 120
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 121
Marianne Vind

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν άμεσα στην πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, χωρίς μέτρα που 
επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα 
επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ 
έως το 2050· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.
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Τροπολογία 122
Joanna Kopcińska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 123
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσο το 
σχέδιο συμβάλλει στη στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης, στην επίτευξη 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών και των στόχων της 
Ένωσης για το κλίμα καθώς και στην 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας και την 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 
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ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

του κράτους μέλους, στον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης, πιο συγκεκριμένα για τους πιο 
ευάλωτους και τους νέους, και στη 
βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής καθώς και στην 
κοινωνική και οικονομική σύγκλιση προς 
τα επάνω· κατά πόσον η αιτιολόγηση που 
παρέχεται από το κράτος μέλος για το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι 
εύλογη και αληθοφανής, και ανάλογη προς 
τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην 
οικονομία και την απασχόληση· κατά 
πόσον το προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
έργων δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

Or. fr

Τροπολογία 124
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 

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

παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· σε σχέση με αυτό, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθεί τη 
συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, όπως 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και 
με πλήρη σεβασμό εθνικών κανόνων και 
πρακτικών, μέσω ειδικών ανά χώρα 
συστάσεων, πολυμερούς επιτήρησης, 
ασκήσεων αξιολόγησης από ομοτίμους 
και ανταλλαγών ορθών πρακτικών· κατά 
πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στη δίκαιη 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην υλοποίηση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών 
μελών της, και ειδικότερα της Συμφωνίας 
του Παρισιού, των ΣΒΑ των Ηνωμένων 
Εθνών, του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και κατά πόσον η αιτιολόγηση που 
παρέχεται από το κράτος μέλος για το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι 
εύλογη και αληθοφανής, και ανάλογη προς 
τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην 
οικονομία και την κοινωνική πρόοδο· 
κατά πόσον το προτεινόμενο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων που αντιπροσωπεύουν 
συνεκτικές δράσεις· και κατά πόσον οι 
ρυθμίσεις που προτείνονται από το οικείο 
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κράτος μέλος αναμένεται να διασφαλίσουν 
την αποτελεσματική υλοποίηση του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων 
οροσήμων και στόχων, καθώς και των 
σχετικών δεικτών.

Or. en

Τροπολογία 125
Marianne Vind

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στις προκλήσεις που απορρέουν από 
αυτές, χωρίς μέτρα που επηρεάζουν 
αρνητικά τη δυνατότητα επίτευξης μιας 
κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050· 
κατά πόσον το σχέδιο αναμένεται να έχει 
διαρκή αντίκτυπο στο οικείο κράτος 
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αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

μέλος· κατά πόσον το σχέδιο αναμένεται 
να συμβάλει αποτελεσματικά στην 
ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού, 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 
του κράτους μέλους, στον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης και στη βελτίωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής· κατά πόσον η αιτιολόγηση που 
παρέχεται από το κράτος μέλος για το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι 
εύλογη και αληθοφανής, και ανάλογη προς 
τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην 
οικονομία και την απασχόληση· κατά 
πόσον το προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
έργων δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 

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

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

Or. en

Τροπολογία 127
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 

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

και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, καθώς και στη 
μείωση του χάσματος στις υποδομές· 
κατά πόσον η αιτιολόγηση που παρέχεται 
από το κράτος μέλος για το εκτιμώμενο 
συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

Or. en

Τροπολογία 128
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ως συμβολή στην κατάρτιση 
σχεδίων υψηλής ποιότητας και για να 
βοηθηθεί η Επιτροπή στην αξιολόγηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και στην 
αξιολόγηση του βαθμού επίτευξής τους, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η χρήση συμβουλών 
από εμπειρογνώμονες και, κατόπιν 
αιτήματος του κράτους μέλους, η παροχή 
συμβουλών από ομοτίμους.

(24) Ως συμβολή στην κατάρτιση 
σχεδίων υψηλής ποιότητας και για να 
βοηθηθεί η Επιτροπή στην αξιολόγηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και στην 
αξιολόγηση του βαθμού επίτευξής τους, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η χρήση συμβουλών 
από εμπειρογνώμονες και, κατόπιν 
αιτήματος του κράτους μέλους, η παροχή 
συμβουλών από ομοτίμους. Κατά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να τηρείται πλήρως το άρθρο 152 
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της ΣΛΕΕ, και τα εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να σέβονται τις 
εθνικές πρακτικές και τους εθνικούς 
οργανισμούς για τη διαμόρφωση των 
μισθών. Ο παρών κανονισμός λαμβάνει 
υπόψη το άρθρο 28 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατ’ αναλογία, 
δεν πρέπει να θίγει το δικαίωμα 
διαπραγμάτευσης, σύναψης ή εφαρμογής 
συλλογικών συμβάσεων ή το δικαίωμα 
προσφυγής σε συλλογικές δράσεις 
σύμφωνα 0με το εθνικό δίκαιο και τις 
εθνικές πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 129
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ως συμβολή στην κατάρτιση 
σχεδίων υψηλής ποιότητας και για να 
βοηθηθεί η Επιτροπή στην αξιολόγηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και στην 
αξιολόγηση του βαθμού επίτευξής τους, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η χρήση συμβουλών 
από εμπειρογνώμονες και, κατόπιν 
αιτήματος του κράτους μέλους, η παροχή 
συμβουλών από ομοτίμους.

(24) Ως συμβολή στην κατάρτιση 
σχεδίων υψηλής ποιότητας και για να 
βοηθηθεί η Επιτροπή στην αξιολόγηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και στην 
αξιολόγηση του βαθμού επίτευξής τους, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η χρήση συμβουλών 
από εμπειρογνώμονες και, κατόπιν 
αιτήματος του κράτους μέλους, η παροχή 
συμβουλών από ομοτίμους. Όταν η εν 
λόγω εμπειρογνωμοσύνη αφορά πολιτικές 
που σχετίζονται με την εργασία, οι 
κοινωνικοί εταίροι ενημερώνονται και 
ενδεχομένως συμμετέχουν. Δεν μπορεί να 
ζητηθεί τεχνική βοήθεια σε τομείς που 
εμπίπτουν πλήρως ή εν μέρει στο πεδίο 
αρμοδιότητας των κοινωνικών εταίρων, 
εκτός εάν οι κοινωνικοί εταίροι παρέχουν 
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τη συναίνεσή τους.

Or. en

Τροπολογία 130
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να τηρείται 
πλήρως το άρθρο 152 της ΣΛΕΕ, και τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που εκδίδονται δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
σέβονται τις εθνικές πρακτικές και τους 
εθνικούς οργανισμούς για τη διαμόρφωση 
των μισθών. Ο παρών κανονισμός 
λαμβάνει υπόψη το άρθρο 28 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατ’ αναλογία, 
δεν πρέπει να θίγει το δικαίωμα 
διαπραγμάτευσης, σύναψης ή εφαρμογής 
συλλογικών συμβάσεων ή το δικαίωμα 
προσφυγής σε συλλογικές δράσεις 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις 
εθνικές πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 131
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Υπό την προϋπόθεση ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πληροί 
ικανοποιητικά τα κριτήρια αξιολόγησης, 

(26) Το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εγκρίνει την αξιολόγηση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας μέσω 
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στο οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να 
διατίθεται η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά όταν το εκτιμώμενο συνολικό 
κόστος των μεταρρυθμίσεων και των 
επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
ισούται με, ή υπερβαίνει, το ποσό της 
μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς. 
Αντιθέτως, στο οικείο κράτος μέλος θα 
πρέπει να διατίθεται ποσό ίσο με το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όταν το εν 
λόγω εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι 
χαμηλότερο από τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά. Δεν θα πρέπει 
να χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά 
στο κράτος μέλος εάν το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν πληροί 
ικανοποιητικά τα κριτήρια αξιολόγησης.

εκτελεστικής απόφασης, βάσει πρότασης 
της Επιτροπής, την οποία το Συμβούλιο 
θα πρέπει να επιδιώξει να εγκρίνει εντός 
τεσσάρων εβδομάδων από τη διατύπωση 
της πρότασης. Υπό την προϋπόθεση ότι το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
πληροί ικανοποιητικά τα κριτήρια 
αξιολόγησης, στο οικείο κράτος μέλος θα 
πρέπει να διατίθεται η μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά όταν το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας ισούται με, ή 
υπερβαίνει, το ποσό της μέγιστης 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Αντιθέτως, 
στο οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να 
διατίθεται ποσό ίσο με το εκτιμώμενο 
συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας όταν το εν λόγω 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι 
χαμηλότερο από τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά. Δεν θα πρέπει 
να χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά 
στο κράτος μέλος εάν το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν πληροί 
ικανοποιητικά τα κριτήρια αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 132
Joanna Kopcińska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδοτική στήριξη θα είναι 
εμπροσθοβαρής κατά τα πρώτα έτη μετά 
την κρίση, και για να διασφαλιστεί η 
συμβατότητα με τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το μέσο αυτό, τα 
κονδύλια που κατανέμονται στα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν καταστεί 
διαθέσιμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. 

(27) Για να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδοτική στήριξη θα είναι 
εμπροσθοβαρής κατά τα πρώτα έτη μετά 
την κρίση, και για να διασφαλιστεί η 
συμβατότητα με τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το μέσο αυτό, τα 
κονδύλια που κατανέμονται στα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν καταστεί 
διαθέσιμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. 
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Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να έχει 
δεσμευτεί νομικά τουλάχιστον το 60 τοις 
εκατό του ποσού που διατίθεται για τη μη 
επιστρεπτέα στήριξη έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2022. Το υπόλοιπο ποσό θα 
πρέπει να δεσμευτεί νομικά έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2024.

Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να έχει 
δεσμευτεί νομικά τουλάχιστον το 60 τοις 
εκατό του ποσού που διατίθεται για τη μη 
επιστρεπτέα στήριξη έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2022. Το υπόλοιπο ποσό θα 
πρέπει να δεσμευτεί νομικά έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2023.

Or. en

Τροπολογία 133
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πρέπει να υπερβαίνει το 4,7 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει το αίτημα δανειακής 
στήριξης εντός δύο μηνών. Το Συμβούλιο 
θα πρέπει να είναι σε θέση να εγκρίνει την 
εν λόγω αξιολόγηση με ειδική πλειοψηφία 
βάσει πρότασης της Επιτροπής μέσω 
εκτελεστικής απόφασης, την οποία το 
Συμβούλιο επιδιώκει να εγκρίνει εντός 
τεσσάρων εβδομάδων από την πρόταση.

Or. en

Τροπολογία 134
Joanna Kopcińska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το αίτημα δανείου θα πρέπει να 
αιτιολογείται από τις οικονομικές ανάγκες 
που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και, 
ως εκ τούτου, από το γεγονός ότι το 
κόστος του σχεδίου είναι υψηλότερο από 
τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που 
διατέθηκε ή θα διατεθεί μέσω της μη 
επιστρεπτέας συνεισφοράς. Η υποβολή του 
αιτήματος δανείου θα πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του 
σχεδίου. Σε περίπτωση που το αίτημα 
δανείου υποβληθεί σε διαφορετική χρονική 
στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο με πρόσθετα 

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

ορόσημα και στόχους. Για να διασφαλιστεί 
η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ζητήσουν 
δανειακή στήριξη το αργότερο έως τις 
31 Αυγούστου 2024. Για τους σκοπούς της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα 
πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το 
συνολικό ποσό όλων των δανείων που 
χορηγούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος όγκος του 
δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 6,8 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

Or. en

Τροπολογία 135
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(30) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να υποβάλουν 
αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
εντός της περιόδου υλοποίησης, όταν οι 
αντικειμενικές περιστάσεις το 
δικαιολογούν. Στην περίπτωση που η 
Επιτροπή θεωρεί ότι οι λόγοι που 
προβάλλονται από το οικείο κράτος μέλος 
αιτιολογούν μια τέτοια τροποποίηση, θα 
πρέπει να αξιολογήσει το νέο σχέδιο εντός 
δύο μηνών. Το οικείο κράτος μέλος και η 
Επιτροπή μπορούν να συμφωνήσουν να 
παρατείνουν την προθεσμία κατά εύλογη 
χρονική περίοδο, εφόσον κριθεί 
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απαραίτητο. Το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εγκρίνει την αξιολόγηση του νέου σχεδίου 
με εκτελεστική απόφαση, βάσει πρότασης 
της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 136
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Όταν στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και ιδίως στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις, εντοπίζονται 
προκλήσεις που απαιτούν επείγουσες 
μεταρρυθμίσεις, αλλά το οικείο κράτος 
μέλος κάνει ανεπαρκή χρήση της 
χορηγούμενης χρηματοδότησης, ή όταν η 
χρηματοδότηση αυτή έχει ανασταλεί από 
την Επιτροπή, λόγω μη ικανοποιητικής 
υλοποίησης των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ή σε περίπτωση 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος 
δικαίου, οι δράσεις σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 
των πρωτοβουλιών της κοινωνίας των 
πολιτών, που συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων 
θα πρέπει να εξακολουθούν να 
επωφελούνται από τον Μηχανισμό, και η 
χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμη για τις περιφερειακές και τις 
τοπικές αρχές καθώς και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών.

Or. en
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Τροπολογία 137
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι επικοινωνιακές 
δραστηριότητες, ιδίως όσον αφορά την 
υποχρέωση προβολής της στήριξης που 
παρέχεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού, 
διαδίδονται επαρκώς στο κατάλληλο 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε 
διάφορα μέσα και χωρίς διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 138
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 
διατεθεί θα πρέπει να καθορίζονται από 
την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης. 
Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι 
όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
σχετίζονται με την έγκριση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και με την 
καταβολή της χρηματοδοτικής στήριξης 
εφόσον πληρούνται τα σχετικά ορόσημα 
και στόχοι θα πρέπει να ασκούνται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 
διατεθεί θα πρέπει να καθορίζονται από 
την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης. 
Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι 
όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
σχετίζονται με την έγκριση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και με την 
καταβολή της χρηματοδοτικής στήριξης 
εφόσον πληρούνται τα σχετικά ορόσημα 
και στόχοι θα πρέπει να ασκούνται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη 
σχετική διαδικασία εξέτασης13. Μετά την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης, το οικείο 
κράτος μέλος και η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν για 
ορισμένες επιχειρησιακές ρυθμίσεις 
τεχνικού χαρακτήρα, αναφέροντας 
λεπτομερώς πτυχές της υλοποίησης όσον 
αφορά τα χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες 
για τα ορόσημα και τους στόχους, καθώς 
και την πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. 
Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς 
επίκαιρες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε 
σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των 
εν λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν 
να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. 
Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι 
οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που 
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του 
άρθρου 322 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και ορίζουν 
συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον 
καθορισμό και την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
προμηθειών, βραβείων και έμμεσης 
διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους 
σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της 
ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
και την αποτελεσματική χρηματοδότηση 
της ΕΕ.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη 
σχετική διαδικασία εξέτασης13. Μετά την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης, το οικείο 
κράτος μέλος και η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν για 
ορισμένες επιχειρησιακές ρυθμίσεις 
τεχνικού χαρακτήρα, αναφέροντας 
λεπτομερώς πτυχές της υλοποίησης όσον 
αφορά τα χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες 
για τα ορόσημα και τους στόχους, καθώς 
και την πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. 
Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς 
επίκαιρες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε 
σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των 
εν λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν 
να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. 
Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι 
οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που 
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του 
άρθρου 322 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και ορίζουν 
συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον 
καθορισμό και την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
προμηθειών, βραβείων και έμμεσης 
διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους 
σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της 
ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου, οι δημοκρατικοί έλεγχοι και οι 
ισορροπίες, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η 
πολυφωνία και η ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης αποτελούν απαραίτητες 
προϋποθέσεις για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ 
και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

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

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

Or. en

Τροπολογία 139
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 
διατεθεί θα πρέπει να καθορίζονται από 
την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης. 
Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι 
όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
σχετίζονται με την έγκριση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και με την 
καταβολή της χρηματοδοτικής στήριξης 
εφόσον πληρούνται τα σχετικά ορόσημα 
και στόχοι θα πρέπει να ασκούνται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη 
σχετική διαδικασία εξέτασης13. Μετά την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης, το οικείο 
κράτος μέλος και η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν για 
ορισμένες επιχειρησιακές ρυθμίσεις 
τεχνικού χαρακτήρα, αναφέροντας 
λεπτομερώς πτυχές της υλοποίησης όσον 
αφορά τα χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες 
για τα ορόσημα και τους στόχους, καθώς 

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 
διατεθεί θα πρέπει να εγκρίνονται από το 
Συμβούλιο μέσω εκτελεστικής απόφασης, 
βάσει πρότασης της Επιτροπής. 
Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι 
όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
σχετίζονται με την έγκριση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και με την 
καταβολή της χρηματοδοτικής στήριξης 
εφόσον πληρούνται τα σχετικά ορόσημα 
και στόχοι θα πρέπει να ασκούνται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη 
σχετική διαδικασία εξέτασης13. Μετά την 
έκδοση εκτελεστικής απόφασης, το οικείο 
κράτος μέλος και η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν για 
ορισμένες επιχειρησιακές ρυθμίσεις 
τεχνικού χαρακτήρα, αναφέροντας 
λεπτομερώς πτυχές της υλοποίησης όσον 
αφορά τα χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες 
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και την πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. 
Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς 
επίκαιρες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε 
σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των 
εν λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν 
να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. 
Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι 
οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που 
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του 
άρθρου 322 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και ορίζουν 
συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον 
καθορισμό και την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
προμηθειών, βραβείων και έμμεσης 
διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους 
σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της 
ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
και την αποτελεσματική χρηματοδότηση 
της ΕΕ.

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

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

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

Or. en
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Τροπολογία 140
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

- πράσινη μετάβαση, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων της Πράσινης 
Συμφωνίας·
- ψηφιακός μετασχηματισμός, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων του 
ψηφιακού θεματολογίου·
- οικονομική συνοχή, παραγωγικότητα 
και ανταγωνιστικότητα, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων των στρατηγικών για 
τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ·
- κοινωνική συνοχή, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·
- θεσμική ανθεκτικότητα, με σκοπό να 
ενισχυθεί η ικανότητα αντιμετώπισης 
κρίσεων· και
- πολιτικές για την επόμενη γενιά, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων των 
Εγγυήσεων για τη νεολαία και της 
Εγγύησης για τα παιδιά.

Or. en
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Τροπολογία 141
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αναφέρεται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, τον πολιτισμό, την 
εκπαίδευση και τις δεξιότητες, την έρευνα 
και την καινοτομία, την έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις υψηλής 
ποιότητας, την ισότητα των φύλων και 
την ένταξη ατόμων με αναπηρίες, τη 
σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 
συστημάτων, τον κοινωνικό διάλογο και 
την ενίσχυση των δημοκρατικών 
συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσματικών και ανεξάρτητων 
δικαστικών συστημάτων, καθώς και της 
πολυφωνίας και της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης.

Or. en

Τροπολογία 142
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 143
Marianne Vind

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αναφέρεται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, τη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050, την 
ψηφιακή μετάβαση, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις και τη 
σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 
συστημάτων.

Or. en
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Τροπολογία 144
Eugen Tomac

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 145
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό δεν εφαρμόζεται για:
α) τον παροπλισμό ή την κατασκευή 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·
β) την παραγωγή, επεξεργασία, διανομή, 
αποθήκευση ή καύση ορυκτών καυσίμων·
γ) τις επενδύσεις σε υποδομές 
αεροδρομίων εκτός εάν γίνονται σε 
εξόχως απόκεντρες περιοχές·
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δ) επενδύσεις σε επέκταση της 
χωρητικότητας για υποδομή 
αυτοκινητοδρόμων.

Or. en

Τροπολογία 146
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
1. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να τηρείται 
πλήρως το άρθρο 152 της ΣΛΕΕ, και τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που εκδίδονται δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
σέβονται τις εθνικές πρακτικές και τους 
εθνικούς οργανισμούς για τη διαμόρφωση 
των μισθών. Ο παρών κανονισμός 
λαμβάνει υπόψη το άρθρο 28 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατ’ αναλογία, 
δεν θίγει το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, 
σύναψης και εφαρμογής συλλογικών 
συμβάσεων και το δικαίωμα συλλογικής 
δράσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 
τις εθνικές πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 147
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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

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

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι να 
συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, στη στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης, στην επίτευξη 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών και των στόχων της 
Ένωση για το κλίμα καθώς και στην 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων με τη βελτίωση 
της ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, πιο 
συγκεκριμένα για τους πιο ευάλωτους και 
τους νέους, και τη στήριξη της πράσινης 
και της ψηφιακής μετάβασης, ώστε να 
συνεισφέρει στην αποκατάσταση του 
αναπτυξιακού δυναμικού των οικονομιών 
της Ένωσης, να ενισχύσει τη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας μετά την 
κρίση της νόσου COVID-19, και να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Or. fr

Τροπολογία 148
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 

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

φύλα, καθώς και τη στήριξη της πράσινης 
και της ψηφιακής μετάβασης, παράλληλα 
με την προστασία των εργαζομένων που 
ενδέχεται να πληγούν από την εν λόγω 
παραγωγική μετάβαση, ώστε να 
συνεισφέρει στην αποκατάσταση του 
αναπτυξιακού δυναμικού των οικονομιών 
της Ένωσης, να ενισχύσει τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19, και να προωθήσει τη δίκαιη 
βιώσιμη ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 149
Eugen Tomac

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 150
Marianne Vind
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της μετάβασης σε μια 
κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050 και 
της ψηφιακής μετάβασης, ώστε να 
συνεισφέρει στην αποκατάσταση του 
αναπτυξιακού δυναμικού των οικονομιών 
της Ένωσης, να ενισχύσει τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19, και να προωθήσει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 151
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19, και 
να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 152
Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός 
στόχος, ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα 
κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των 
οροσήμων και των στόχων των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, 
όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
Οι προσπάθειες επίτευξης του ειδικού 
αυτού στόχου πραγματοποιούνται σε 
στενή συνεργασία με τα οικεία κράτη 
μέλη.

2. Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός 
στόχος, ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα 
κράτη μέλη με σκοπό την ενίσχυση των 
έργων που προωθούν την ανάπτυξή τους 
και των επενδύσεων σε παραγωγικούς και 
στρατηγικούς τομείς, και την ανάληψη 
διαρθρωτικού ρόλου στην εξασφάλιση 
καθολικών, δωρεάν και ποιοτικών 
δημόσιων υπηρεσιών. Αυτός ο ειδικός 
στόχος θα πρέπει να επιδιώκεται με 
σεβασμό στις συγκεκριμένες 
αναπτυξιακές στρατηγικές των οικείων 
κρατών μελών, συμβάλλοντας ουσιαστικά 
στην άμεση αντιμετώπιση του 
αντικτύπου της νόσου COVID-19 και 
μεριμνώντας ώστε οι δημόσιες 
επενδύσεις να διαδραματίζουν 
διαρθρωτικό ρόλο στην εξασφάλιση της 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής των 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. pt

Τροπολογία 153
Eugen Tomac

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός 
στόχος, ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα 
κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των 
οροσήμων και των στόχων των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, 
όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι 
προσπάθειες επίτευξης του ειδικού αυτού 
στόχου πραγματοποιούνται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

2. Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός 
στόχος, ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα 
κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των 
οροσήμων και των στόχων των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, 
όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι οι 
οικονομικές διαφορές, η κοινωνική 
ανισότητα και η ανεπαρκής κοινωνική 
προστασία έχουν δευτερογενείς 
επιπτώσεις που υπονομεύουν τη συνολική 
σταθερότητα της ΕΕ. Οι προσπάθειες 
επίτευξης του ειδικού αυτού στόχου 
πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία 
με τα οικεία κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 154
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο Μηχανισμός συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων των πολιτικών της 
Ένωσης, των ΣΒΑ των Ηνωμένων 
Εθνών, του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, της 
Συμφωνίας του Παρισιού και στην 
ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, μέσω της 
εφαρμογής μέτρων όπως τα εξής:
- μέτρα που θέτουν σε εφαρμογή τους 
στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού 
και της Πράσινης Συμφωνίας και 
οδηγούν στην επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης, συμβάλλοντας στην 
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προοδευτική απαλλαγή της οικονομίας 
από τις ανθρακούχες εκπομπές·
- μέτρα που προωθούν τις ψηφιακές 
υποδομές και την ψηφιοποίηση των 
εθνικών συστημάτων και των χώρων 
εργασίας, βελτιώνουν την πρόσβαση στην 
ψηφιακή εργασία και προωθούν τις 
ψηφιακές δεξιότητες·
- μέτρα που στηρίζουν την οικονομική 
ανάκαμψη και σταθερότητα, κίνητρα για 
την προσαρμογή στις βιομηχανικές 
πολιτικές, τα οικοσυστήματα και τη 
διαφοροποίηση των αλυσίδων 
εφοδιασμού, τις ΜΜΕ, την έρευνα και 
την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα 
και την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών, 
και μέτρα για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κρίσης στη διαδικασία 
έγκρισης του ενιαίου νομίσματος από τα 
κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ·
- μέτρα για την ενίσχυση των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, της διά βίου 
μάθησης και κατάρτισης, των πολιτικών 
για μια αγορά εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένου του 
κοινωνικού διαλόγου, της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, της 
καταπολέμησης της φτώχειας, της 
εισοδηματικής ανισότητας και της 
ανισότητας των φύλων, και της 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης, τα 
οποία συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
της ενεργειακής φτώχειας και τη 
δημιουργία ίσων ευκαιριών, καθώς και 
στη συνοχή·
- μέτρα για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας, της ποιότητας, της 
προσβασιμότητας, της προσιτότητας και 
της ικανότητας των συστημάτων υγείας 
και περίθαλψης, για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης και των εθνικών συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ελαχιστοποίησης του διοικητικού φόρτου, 
για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των δικαστικών 
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συστημάτων και της εποπτείας της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·
- μέτρα για την προώθηση της 
εκπαίδευσης, των προσόντων, της 
απόκτησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, 
της επανειδίκευσης του ενεργού 
εργατικού δυναμικού, προγράμματα 
διασφάλισης θέσεων εργασίας για τους 
ανέργους, πολιτικές επένδυσης στην 
πρόσβαση και την παροχή ευκαιριών για 
παιδιά και νέους όσον αφορά την 
εκπαίδευση, την υγεία, τη διατροφή, τις 
θέσεις εργασίας και τη στέγαση, 
πολιτικές που γεφυρώνουν το χάσμα των 
γενεών.

Or. en

Τροπολογία 155
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις που ξεκίνησαν από τα κράτη 
μέλη μετά την 1η Φεβρουαρίου 2020 είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 156
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορούν επίσης 
να καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του κάθε 
μέσου και την επίτευξη των στόχων του, 
στον βαθμό που αφορούν τους στόχους του 
παρόντος κανονισμού, και υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν είναι επιλέξιμες 
δράσεις για τεχνική υποστήριξη δυνάμει 
του άρθρου 7 του κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μέσου 
τεχνικής υποστήριξης.

Or. en

Τροπολογία 157
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Χρήση του Μηχανισμού μέσω του μέσου 

InvestEU ή σε συνδυασμό με αυτό
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1. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο, τα κράτη 
μέλη μπορούν να διαθέτουν, σε 
οικειοθελή βάση, στο πλαίσιο του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ένα 
ποσό που θα χορηγείται μέσω του 
InvestEU. Το ποσό που θα διατίθεται 
μέσω του InvestEU θα χρησιμοποιείται 
για τη στήριξη της φερεγγυότητας των 
εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στα 
οικεία κράτη μέλη και θα συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων που προβλέπονται 
στο άρθρο 4. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιέχει την αιτιολόγηση 
της χρήσης των εγγυήσεων του 
προϋπολογισμού που προβλέπονται στο 
InvestEU.
Από τα κονδύλια που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διαθέσουν μέρος των πόρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
ως συνεισφορά στο InvestEU για την 
αντίστοιχη Υπηρεσία Βοήθειας InvestEU, 
για τις δραστηριότητες που προβλέπονται 
στη συμφωνία συνεισφοράς κατά το 
άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU].
2. Όσον αφορά τα αιτήματα 
τροποποίησης ενός σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας που αναφέρονται στο 
άρθρο 18, μπορούν να προσδιοριστούν 
μόνον οι πόροι των μελλοντικών ετών.
3. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, 
χρησιμοποιείται για την κάλυψη του 
μέρους της εγγύησης της ΕΕ που εμπίπτει 
στη συνιστώσα «κράτη μέλη».
4. Εάν δεν έχει συναφθεί συμφωνία 
συνεισφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 
[9] του [κανονισμού InvestEU], [έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2021] για το ποσό που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κράτος 
μέλος υποβάλλει αίτημα τροποποίησης 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 18, ώστε να χρησιμοποιήσει το 
αντίστοιχο ποσό. Η συμφωνία 
συνεισφοράς για το ποσό που αναφέρεται 
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στην παράγραφο 1 το οποίο προβλέπεται 
στο αίτημα για την τροποποίηση ενός 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάπτεται ταυτόχρονα με την έκδοση 
της απόφασης για την τροποποίηση του 
σχεδίου.
5. Όταν δεν έχει συναφθεί σύμβαση 
εγγύησης, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] 
του [κανονισμού InvestEU], εντός [9] 
μηνών από την έγκριση της συμφωνίας 
συνεισφοράς, τα αντίστοιχα ποσά 
επιστρέφονται στον Μηχανισμό και το 
κράτος μέλος υποβάλλει αντίστοιχο 
αίτημα τροποποίησης του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
6. Όταν δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως μια 
σύμβαση εγγύησης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU], 
εντός [τεσσάρων ετών] από την 
υπογραφή της συμφωνίας εγγύησης, το 
κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει τα ποσά 
που δεσμεύονται στη σύμβαση εγγύησης, 
αλλά δεν καλύπτουν τα υποκείμενα 
δάνεια ή άλλα χρηματοδοτικά μέσα 
κάλυψης κινδύνου, να εξετάζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 5.
7. Οι πόροι που προέρχονται από ή 
αποδίδονται στα ποσά τα οποία 
συνεισφέρονται στο InvestEU και 
χορηγούνται μέσω των εγγυήσεων του 
προϋπολογισμού, διατίθενται στο κράτος 
μέλος και χρησιμοποιούνται για 
επιστρεπτέες μορφές στήριξης σύμφωνα 
με το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 158
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Μέτρα που συνδέουν τον Μηχανισμό με 

τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση
1. Σε περίπτωση σημαντικής μη 
συμμόρφωσης σχετικά με οποιαδήποτε 
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 7 του 
κανονισμού περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων για [...] [ΚΚΔ], το Συμβούλιο, 
μετά από πρόταση της Επιτροπής, 
εκδίδει απόφαση με εκτελεστική πράξη 
για την αναστολή της προθεσμίας για την 
έκδοση των αποφάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 ή για 
την αναστολή των καταβολών στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.
Η απόφαση αναστολής των καταβολών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζεται στις αιτήσεις καταβολής 
που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία 
της απόφασης αναστολής.
Η αναστολή της προθεσμίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 εφαρμόζεται 
από την επομένη της έκδοσης της 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.
Σε περίπτωση αναστολής των 
καταβολών, εφαρμόζεται το άρθρο 15 
παράγραφος 9 του κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για [...].
2. Εάν προκύψει οποιαδήποτε από 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 11 του κανονισμού 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για 
[...], το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη για την άρση της 
αναστολής της προθεσμίας ή των 
καταβολών που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.
Οι σχετικές διαδικασίες ή καταβολές 
ξεκινούν και πάλι την επομένη της άρσης 
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της αναστολής.

Or. en

Τροπολογία 159
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Μέτρα που συνδέουν τον Μηχανισμό με 

τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση
1. Σε περίπτωση σημαντικής μη 
συμμόρφωσης σχετικά με οποιαδήποτε 
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 7 του 
κανονισμού περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων για [...] [ΚΚΔ], το Συμβούλιο, 
μετά από πρόταση της Επιτροπής, 
εκδίδει απόφαση με εκτελεστική πράξη 
για την αναστολή της προθεσμίας για την 
έκδοση των αποφάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 ή για 
την αναστολή των καταβολών στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.
Η απόφαση αναστολής των καταβολών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζεται στις αιτήσεις καταβολής 
που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία 
της απόφασης αναστολής.
Η αναστολή της προθεσμίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 εφαρμόζεται 
από την επομένη της έκδοσης της 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.
Σε περίπτωση αναστολής των 
καταβολών, εφαρμόζεται το άρθρο 15 
παράγραφος 9 του κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για [...].
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2. Εάν προκύψει οποιαδήποτε από 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 11 του κανονισμού 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για 
[...], το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη για την άρση της 
αναστολής της προθεσμίας ή των 
καταβολών που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.
Οι σχετικές διαδικασίες ή καταβολές 
ξεκινούν και πάλι την επομένη της άρσης 
της αναστολής.

Or. en

Τροπολογία 160
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα που συνδέουν τον Μηχανισμό με τη 
χρηστή οικονομική διακυβέρνηση

Μέτρα που συνδέουν τον Μηχανισμό με τη 
χρηστή οικονομική διακυβέρνηση, με 
σεβασμό προς τους στόχους για το κλίμα 
και προς τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων

Or. fr

Τροπολογία 161
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση σημαντικής μη 
συμμόρφωσης σχετικά με οποιαδήποτε 

1. Σε περίπτωση σημαντικής μη 
συμμόρφωσης σχετικά με οποιαδήποτε 
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από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισμού 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για [...] 
[ΚΚΔ], το Συμβούλιο, μετά από πρόταση 
της Επιτροπής, εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη για την αναστολή της 
προθεσμίας για την έκδοση των 
αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
17 παράγραφοι 1 και 2 ή για την αναστολή 
των καταβολών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισμού 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για [...] 
[ΚΚΔ], η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με 
το άρθρο 27α, για την αναστολή της 
προθεσμίας για την έκδοση των 
αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
17 παράγραφοι 1 και 2 ή για την πλήρη ή 
μερική αναστολή των καταβολών στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

Or. fr

Τροπολογία 162
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση σημαντικής μη 
συμμόρφωσης σχετικά με οποιαδήποτε 
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισμού 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για [...] 
[ΚΚΔ], το Συμβούλιο, μετά από πρόταση 
της Επιτροπής, εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη για την αναστολή της 
προθεσμίας για την έκδοση των 
αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
17 παράγραφοι 1 και 2 ή για την αναστολή 
των καταβολών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

1. Σε περίπτωση σημαντικής μη 
συμμόρφωσης σχετικά με οποιαδήποτε 
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισμού 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για [...] 
[ΚΚΔ], το Συμβούλιο, μετά από πρόταση 
της Επιτροπής, εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική απόφαση για την αναστολή 
της προθεσμίας για την έκδοση των 
αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
17 παράγραφοι 1 και 2 ή για την αναστολή 
των καταβολών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 163
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση που αποσκοπεί στην 
αναστολή των καταβολών της 
παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται όσο η 
γενική ρήτρα διαφυγής είναι 
ενεργοποιημένη και εξακολουθούν να 
υφίστανται οι οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19

Or. fr

Τροπολογία 164
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση σημαντικής μη 
συμμόρφωσης με τους στόχους για το 
κλίμα όπως αυτοί ορίζονται στον 
ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα 1 a και/ή με 
τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, η Επιτροπή εκδίδει 
απόφαση με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, 
σύμφωνα με το άρθρο 27α, για την 
αναστολή της προθεσμίας για την έκδοση 
των αποφάσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2, ή για την 
πλήρη ή μερική αναστολή των 
καταβολών στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

__________________
1 a Κανονισμός(ΕΕ) ΧΧΧ/ΧΧ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [απαιτούμενο πλαίσιο για την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για 
το κλίμα)] (...)
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Or. fr

Τροπολογία 165
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
15 παράγραφος 11 του κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για [...], το 
Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη για την άρση της 
αναστολής της προθεσμίας ή των 
καταβολών που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.

2. Εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
15 παράγραφος 11 του κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για [...], το 
Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική απόφαση για την άρση της 
αναστολής της προθεσμίας ή των 
καταβολών που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.

Or. en

Τροπολογία 166
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
15 παράγραφος 11 του κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για [...], το 
Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη για την άρση της 
αναστολής της προθεσμίας ή των 
καταβολών που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.

2. Εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
15 παράγραφος 11 του κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για [...], η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το 
άρθρο 27α, για την άρση της αναστολής 
της προθεσμίας ή των καταβολών που 
αναφέρεται στην προηγούμενη 
παράγραφο.

Or. fr
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Τροπολογία 167
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και ιδίως στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις, εντοπίζονται 
προκλήσεις που απαιτούν επείγουσες 
μεταρρυθμίσεις, αλλά το οικείο κράτος 
μέλος κάνει ανεπαρκή χρήση της 
χορηγούμενης χρηματοδότησης, ή όταν η 
χρηματοδότηση αυτή έχει ανασταλεί από 
την Επιτροπή, λόγω μη ικανοποιητικής 
υλοποίησης των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ή σε περίπτωση 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος 
δικαίου, οι δράσεις σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 
των πρωτοβουλιών της κοινωνίας των 
πολιτών, που συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων 
εξακολουθούν να επωφελούνται από τον 
Μηχανισμό, και η χρηματοδότηση είναι 
διαθέσιμη για τις περιφερειακές και τις 
τοπικές αρχές καθώς και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 168
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

· Κατά τα έτη 2021-2022, η μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά υπολογίζεται 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
καθορίζεται στο παράρτημα Ι, με βάση 
τον πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ, το ποσοστό ανεργίας, την 
υποτονικότητα της αγοράς εργασίας και 
το ποσοστό ατόμων που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας σε κάθε κράτος μέλος 
κατά την περίοδο 2015-2019.
· Για τα έτη 2023-2024, η μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά υπολογίζεται 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
καθορίζεται στο παράρτημα Ι, με βάση 
τον πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ, το ποσοστό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και τη 
σωρευτική απώλεια του πραγματικού 
ΑΕΠ που παρατηρήθηκε κατά την 
περίοδο 2020-2021 σε σύγκριση με το 
2019 και θα υπολογιστεί έως την 30ή 
Ιουνίου 2022.

Or. en

Τροπολογία 169
Joanna Kopcińska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, 
κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η 
Επιτροπή μπορεί να χορηγεί στο οικείο 
κράτος μέλος δανειακή στήριξη για την 
υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητάς του.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, 
κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η 
Επιτροπή μπορεί να χορηγεί στο οικείο 
κράτος μέλος δανειακή στήριξη για την 
υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητάς του.

Or. en

Τροπολογία 170
Joanna Kopcińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 171
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται 
να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες σχετικά 
με τις αξίες που διατυπώνονται στο 
άρθρο 2 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 172
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται 
να στηρίξουν αποτελεσματικά και χωρίς 
διακρίσεις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών και δήμους, 
περιφέρειες ή άλλες υποεθνικές αρχές του 
οικείου κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 173
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Στα σχέδια αυτά 
περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του 

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

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

Or. en

Τροπολογία 174
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση 
και συνάδουν με τις αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν επίσης με τις 
πληροφορίες που έχουν συμπεριλάβει τα 
κράτη μέλη στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα εθνικά σχέδια 
για την ενέργεια και το κλίμα και στις 
επικαιροποιήσεις αυτών βάσει του 
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Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας καταρτίζονται έπειτα 
από επαρκή διαβούλευση με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, 
σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας για 
την εταιρική σχέση·

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Τροπολογία 175
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που 
έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο 

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμβάλλει στη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, στην 
επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και 
των στόχων της Ένωσης για το κλίμα 
καθώς και στην εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και συνάδει με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
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πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα και στις επικαιροποιήσεις αυτών 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ιδίως 
εκείνες που συνδέονται με τις κοινωνικές 
πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης, 
που αφορούν ή προκύπτουν από την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Τα 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που 
έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα και στις επικαιροποιήσεις αυτών 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

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

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

22 […] 22 […]

Or. fr

Τροπολογία 176
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνουν σχέδια 
κοινωνικής προόδου, συνάδουν με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του τελευταίου Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, ιδίως εκείνες που αφορούν τους 
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Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που 
έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα και στις επικαιροποιήσεις αυτών 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

τομείς πολιτικής που ορίζονται στο άρθρο 
3. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν επίσης με τις 
πληροφορίες που έχουν συμπεριλάβει τα 
κράτη μέλη στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα εθνικά σχέδια 
για την ενέργεια και το κλίμα, στα σχέδια 
κοινωνικής προόδου, 
συμπεριλαμβανομένων των Εγγυήσεων 
για τη νεολαία και της Εγγύησης για τα 
παιδιά, και στις επικαιροποιήσεις αυτών 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999[1], 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης[2], και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα. [2] 
[...]

__________________ __________________
21 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα.
22 […]

Or. en

Τροπολογία 177
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
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ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που 
έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα και στις επικαιροποιήσεις αυτών 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, 
καθώς και την εδαφική, κοινωνική και 
οικονομική συνοχή. Τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας συνάδουν επίσης με τις 
πληροφορίες που έχουν συμπεριλάβει τα 
κράτη μέλη στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα εθνικά σχέδια 
για την ενέργεια και το κλίμα και στις 
επικαιροποιήσεις αυτών βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Τροπολογία 178
Marianne Vind

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν τη μετάβαση στην 
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την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που 
έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα και στις επικαιροποιήσεις αυτών 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και 
την ψηφιακή μετάβαση. Τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνάδουν 
επίσης με τις πληροφορίες που έχουν 
συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα και στις επικαιροποιήσεις αυτών 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Τροπολογία 179
Joanna Kopcińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που 
έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο 

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις ειδικές 
ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως εκείνες που 
αφορούν ή προκύπτουν από την πράσινη 
και την ψηφιακή μετάβαση. Τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνάδουν 
επίσης με τις πληροφορίες που έχουν 
συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο 
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πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα και στις επικαιροποιήσεις αυτών 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα και στις επικαιροποιήσεις αυτών 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Τροπολογία 180
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το 
οικείο κράτος μέλος αποτελεί παράρτημα 
του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων και υποβάλλεται 
επισήμως το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου. Προσχέδιο του σχεδίου μπορεί 
να υποβληθεί από το κράτος μέλος από τις 
15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους.

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το 
οικείο κράτος μέλος αποτελεί παράρτημα 
του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων και υποβάλλεται 
επισήμως το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου. Προσχέδιο του σχεδίου μπορεί 
να υποβληθεί από το κράτος μέλος από τις 
15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους. Το προσχέδιο του 
σχεδίου περιλαμβάνει σχέδιο κοινωνικής 
προόδου και τίθεται υπόψη των εθνικών 
κοινωνικών εταίρων για διαβούλευση το 
αργότερο τον επόμενο Φεβρουάριο και οι 
κοινωνικοί εταίροι θα έχουν στη διάθεσή 
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τους τουλάχιστον 30 ημέρες για να 
αντιδράσουν γραπτώς.

Or. en

Τροπολογία 181
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το 
οικείο κράτος μέλος αποτελεί παράρτημα 
του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων και υποβάλλεται 
επισήμως το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου. Προσχέδιο του σχεδίου μπορεί 
να υποβληθεί από το κράτος μέλος από τις 
15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους.

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το 
οικείο κράτος μέλος αποτελεί παράρτημα 
του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων και υποβάλλεται 
επισήμως το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου. Προσχέδιο του σχεδίου μπορεί 
να υποβληθεί από το κράτος μέλος από τις 
15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους. Το προσχέδιο του 
σχεδίου τίθεται υπόψη των εθνικών 
κοινωνικών εταίρων για διαβούλευση το 
αργότερο τον επόμενο Φεβρουάριο και οι 
κοινωνικοί εταίροι θα έχουν στη διάθεσή 
τους τουλάχιστον 30 ημέρες για να 
αντιδράσουν γραπτώς.

Or. en

Τροπολογία 182
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
προβλέπεται να αντιμετωπιστούν οι 

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

σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που εντοπίστηκαν στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
ειδικότερα αυτές που αφορούν τις 
κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές 
απασχόλησης·

Or. fr

Τροπολογία 183
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 184
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το αναπτυξιακό 
δυναμικό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του οικείου κράτους 

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

κράτους μέλους, συμβάλλει στην 
υλοποίηση των αρχών του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
μειώνει τις ανισότητες, μετριάζει τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης και βελτιώνει την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή και 
σύγκλιση·

Or. en

Τροπολογία 185
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το αναπτυξιακό 
δυναμικό, τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του οικείου 
κράτους μέλους, μετριάζει τις οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, πιο 
συγκεκριμένα για τους πιο ευάλωτους και 
τους νέους και βελτιώνει την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή και 
σύγκλιση, καθώς και τη στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 186
Miriam Lexmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το αναπτυξιακό 

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

δυναμικό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του οικείου κράτους 
μέλους, μετριάζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, ιδίως 
σε σχέση με τις πιο ευάλωτες ομάδες, και 
βελτιώνει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή και σύγκλιση·

Or. en

Τροπολογία 187
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 188
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το αναπτυξιακό 
δυναμικό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του οικείου κράτους 

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

μέλους, μετριάζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, ιδίως 
για τις ΜΜΕ, και βελτιώνει την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
και σύγκλιση·

Or. en

Τροπολογία 189
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) έκταση των διαβουλεύσεων που 
πραγματοποιήθηκαν με τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, 
πριν από την υποβολή του σχεδίου·

Or. en

Τροπολογία 190
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα μέτρα του σχεδίου συνάδουν με την 
πορεία προς τον περιορισμό της 
παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας 
κατά 1,5°C, πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, καθώς και του 
τρόπου με τον οποίο αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων 
της Ένωσης για το κλίμα και το 
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περιβάλλον ή στις προκλήσεις που 
απορρέουν από αυτούς και ιδίως η 
συμβολή τους· 

Or. en

Τροπολογία 191
Marianne Vind

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συνεισφέρουν άμεσα στην πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση και στις προκλήσεις 
που απορρέουν από αυτές, χωρίς μέτρα 
που επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα 
επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ 
έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 192
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 193
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) λεπτομερής αιτιολόγηση του 
τρόπου με τον οποίο το σχέδιο θα επιτύχει 
τον στόχο για την κατανομή του 40 % σε 
δραστηριότητες που συμβάλλουν 
ουσιαστικά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή σε 
αυτήν και στον στόχο για την κατανομή 
του 10 % σε δραστηριότητες που 
συμβάλλουν ουσιαστικά σε οποιονδήποτε 
από τους άλλους περιβαλλοντικούς 
στόχους, σύμφωνα με το άρθρο 4a 
παράγραφος 2 και το άρθρο 14 
παράγραφος 1 στοιχείο β, καθώς και 
προβολή του ότι οι προβλεπόμενες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο 
συμμορφώνονται με την αρχή της «μη 
πρόκλησης σοβαρής βλάβης» βάσει 
λεπτομερούς καταλόγου που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1α των οικονομικών 
δραστηριοτήτων που αναμένεται να 
στηριχθούν από τον Μηχανισμό·

Or. en

Τροπολογία 194
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται 
να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών 



PE655.970v01-00 116/150 AM\1211996EL.docx

EL

μελών της, ιδίως της Συμφωνίας του 
Παρισιού, των ΣΒΑ των Ηνωμένων 
Εθνών, του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 195
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τεκμηρίωση του τρόπου με τον 
οποίον το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών και των στόχων της 
Ένωσης για το κλίμα καθώς και στην 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 196
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) οι επιδιωκόμενοι ειδικοί δείκτες 
ανισότητας και κοινωνικής προόδου·

Or. en

Τροπολογία 197
Kira Marie Peter-Hansen
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα σέβονται τις αρχές της 
διαλειτουργικότητας, της ενεργειακής 
απόδοσης, της προστασίας των 
δεδομένων, της προώθησης της 
ψηφιακής ισότητας, της ψηφιακής 
προσβασιμότητας, των ανοικτών λύσεων 
λογισμικού και υλισμικού και των 
προσωπικών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 198
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 199
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) τεκμηρίωση του ότι τουλάχιστον 
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το 37 % του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμβάλλει στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

Or. fr

Τροπολογία 200
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) εκτίμηση επιπτώσεων του σχεδίου 
με βάση το φύλο, σύμφωνα με τους 
στόχους που περιγράφονται στη 
στρατηγική για την ισότητα των φύλων, 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης 
στην ισότητα των φύλων, ιδίως μέσω της 
διασφάλισης δημιουργίας θέσεων 
εργασίας υψηλής ποιότητας για τις 
γυναίκες, της μείωσης του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων και της 
πρόσβασης γυναικών επιχειρηματιών σε 
πιστώσεις, καθώς και μέσω μέτρων 
πρόληψης και καταπολέμησης της 
έμφυλης βίας και της σεξουαλικής 
παρενόχλησης· 

Or. en

Τροπολογία 201
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 202
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) αναλυτική επεξήγηση στο σχέδιο 
κοινωνικής προόδου του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα αναμένεται να 
εξασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 30 % 
του ποσού που ζητείται για το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνεισφέρει στην υλοποίηση των στόχων 
της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (EPRS) βάσει της 
μεθοδολογίας που παρέχεται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 1

Or. en

Τροπολογία 203
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ δ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) σύνοψη των διαβουλεύσεων με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 5·

Or. en

Τροπολογία 204
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ ε) αιτιολόγηση της απουσίας 
σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά 
την υλοποίηση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ για όλα τα μέτρα δημοσίων 
επενδύσεων που περιέχονται στο σχέδιο

Or. en

Τροπολογία 205
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) το μερίδιο του εκτιμώμενου 
συνολικού κόστους του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
αναφέρεται στο στοιχείο στ) που 
διατίθεται σε βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852, 
διαφοροποιημένο ανά περιβαλλοντικό 
στόχο·
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Or. en

Τροπολογία 206
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από το οικείο κράτος 
μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
προτεινόμενων οροσήμων και στόχων και 
των σχετικών δεικτών·

ι) ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και του σχεδίου 
κοινωνικής προόδου από το οικείο κράτος 
μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
προτεινόμενων οροσήμων και στόχων και 
των σχετικών δεικτών, 
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον 
οποίο το σχέδιο βελτιώνει τις ανά χώρα 
επιδόσεις σύμφωνα με τον κοινωνικό 
πίνακα αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 207
Marianne Vind

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) διαβεβαίωση ότι η οικονομική 
βοήθεια παρέχεται μόνο σε επιχειρήσεις 
που τηρούν τις ισχύουσες συλλογικές 
συμβάσεις και δεν είναι εγγεγραμμένες σε 
φορολογικούς παραδείσους, όπως 
αναφέρονται στον ενωσιακό κατάλογο μη 
συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής 
δικαιοδοσίας του Συμβουλίου·

Or. en
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Τροπολογία 208
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) πληροφορίες για τον τρόπο με τον 
οποίο έγιναν οι διαβουλεύσεις με τους 
κοινωνικούς εταίρους και ελήφθη υπόψη 
η άποψή τους, και, κατόπιν αιτήματος 
των κοινωνικών εταίρων, θα 
περιλαμβάνεται η γραπτή συμβολή τους·

Or. en

Τροπολογία 209
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά την εκπόνηση προτάσεων για 
το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς 
τους, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν 
από την Επιτροπή να οργανώσει 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών προκειμένου 
να μπορέσουν τα αιτούμενα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν από την εμπειρία άλλων 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να ζητήσουν τεχνική υποστήριξη 
στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης, σύμφωνα με τον σχετικό 
κανονισμό.

4. Κατά την εκπόνηση προτάσεων για 
το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς 
τους, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν 
από την Επιτροπή να οργανώσει 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών προκειμένου 
να μπορέσουν τα αιτούμενα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν από την εμπειρία άλλων 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να ζητήσουν τεχνική υποστήριξη 
στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης, σύμφωνα με τον σχετικό 
κανονισμό. . Η τεχνική υποστήριξη 
σέβεται πλήρως τους εθνικούς κανόνες 
και τις εθνικές πρακτικές που αφορούν 
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι 
δραστηριότητες τεχνικής υποστήριξης 
δεν μπορούν να υπονομεύσουν τον ρόλο 
των κοινωνικών εταίρων ή να απειλήσουν 
την αυτονομία των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Δεν μπορεί να 
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ζητηθεί τεχνική βοήθεια σε τομείς που 
εμπίπτουν πλήρως ή εν μέρει στο πεδίο 
αρμοδιότητας των κοινωνικών εταίρων, 
εκτός εάν οι κοινωνικοί εταίροι παρέχουν 
τη συναίνεσή τους.

Or. en

Τροπολογία 210
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η 
Επιτροπή ενεργεί σε στενή συνεργασία με 
το οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ή να 
ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Το οικείο 
κράτος μέλος παρέχει τις ζητούμενες 
πρόσθετες πληροφορίες και μπορεί να 
αναθεωρήσει το σχέδιο, εάν χρειάζεται, 
προτού το υποβάλει επίσημα.

1. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η 
Επιτροπή ενεργεί σε στενή συνεργασία με 
το οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ή να 
ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Το οικείο 
κράτος μέλος παρέχει τις ζητούμενες 
πρόσθετες πληροφορίες και μπορεί να 
αναθεωρήσει το σχέδιο, εάν χρειάζεται, 
προτού το υποβάλει επίσημα. Η Επιτροπή 
πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους 
κοινωνικούς εταίρους της οικείας χώρας, 
σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους 
κοινωνικούς εταίρους, ώστε να 
συγκεντρώσει τις απόψεις τους σχετικά 
με την αυτοδιάθεση, τη συνοχή και την 
αποτελεσματικότητα του εθνικού σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 211
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος



PE655.970v01-00 124/150 AM\1211996EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία 
και τη συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή του στις 
οικονομικές, κοινωνικές και υγειονομικές 
ανάγκες· για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει 
υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. es

Τροπολογία 212
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 213
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συνεισφέρει στην αποτελεσματική 

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

αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στις ειδικές συστάσεις για 
το οικείο κράτος μέλος, ειδικότερα αυτές 
που αφορούν τις κοινωνικές πολιτικές και 
τις πολιτικές απασχόλησης, ή σε άλλα 
σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει επίσημα 
η Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου·

Or. fr

Τροπολογία 214
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συνεισφέρει στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στις ειδικές συστάσεις για 
το οικείο κράτος μέλος και στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 215
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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αυτές·

Or. en

Τροπολογία 216
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 217
Marianne Vind

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση 
και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που απορρέουν από αυτές, χωρίς μέτρα 
που επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα 
επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ 
έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 218
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά πόσο το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας συμβάλλει στην 
επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και 
των στόχων της Ένωσης για το κλίμα 
καθώς και στην εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 219
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 220
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να έχει 
διαρκή αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος 
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μέλος· και κατά πόσο τουλάχιστον το 37 % του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συμβάλλει στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. fr

Τροπολογία 221
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 222
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 

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

ανθεκτικότητα του κράτους μέλους, στον 
μετριασμό των οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης, πιο 
συγκεκριμένα για τους πιο ευάλωτους και 
τους νέους, και στη βελτίωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής καθώς και στη στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 223
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 224
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

παρέχεται από το κράτος μέλος για το 
ύψος του εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την κοινωνική συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 225
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 226
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) κατά πόσον οι ρυθμίσεις που 
προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος 
αναμένεται να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος, οροσήμων και 
στόχων, καθώς και των σχετικών δεικτών.

ζ) κατά πόσον οι ρυθμίσεις που 
προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος 
αναμένεται να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος, οροσήμων και 
στόχων, καθώς και των σχετικών δεικτών, 
οι οποίοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν την 
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πρόοδο στους τομείς που καλύπτονται 
από τον κοινωνικό πίνακα επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 227
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) (h) κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συμβάλλει στην ανάπτυξη βασικών 
υποδομών, ιδίως στα κράτη μέλη στα 
οποία το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 
χαμηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ και 
το επίπεδο δημοσίου χρέους είναι 
βιώσιμο.

Or. en

Τροπολογία 228
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 229
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez



PE655.970v01-00 132/150 AM\1211996EL.docx

EL

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 230
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) κατά πόσον τουλάχιστον το 30 % 
του ποσού που ζητείται για το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων 
της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (EPRS) βάσει της 
μεθοδολογίας που παρέχεται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 1

Or. en

Τροπολογία 231
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απόφαση της Επιτροπής Πρόταση της Επιτροπής και εκτελεστική 
απόφαση του Συμβουλίου

Or. en

Τροπολογία 232
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, 
το Συμβούλιο εγκρίνει, μέσω 
εκτελεστικής απόφασης, την αξιολόγηση 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το 
κράτος μέλος. Εάν η Επιτροπή 
αξιολογήσει θετικά το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, στην πρόταση της 
Επιτροπής για εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου περιγράφονται οι 
μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα 
που πρέπει να υλοποιηθούν από το κράτος 
μέλος, με τα σχετικά ορόσημα και 
στόχους, και η χρηματοδοτική συνεισφορά 
που κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

Or. en

Τροπολογία 233
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
εκτελεστική πράξη, εντός τεσσάρων 

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

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

Or. en

Τροπολογία 234
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν το οικείο κράτος μέλος ζητήσει 
δανειακή στήριξη, στην απόφαση 
καθορίζεται επίσης το ποσό της δανειακής 
στήριξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 
παράγραφοι 4 και 5, και οι πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδυτικά έργα που 
πρέπει να υλοποιηθούν από το κράτος 
μέλος και καλύπτονται από την εν λόγω 
δανειακή στήριξη, με τα σχετικά πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους.

2. Εάν το οικείο κράτος μέλος ζητήσει 
δανειακή στήριξη, στην πρόταση της 
Επιτροπής για εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου καθορίζεται επίσης το ποσό 
της δανειακής στήριξης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 12 παράγραφοι 4 και 5, και οι 
πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και επενδυτικά 
έργα που πρέπει να υλοποιηθούν από το 
κράτος μέλος και καλύπτονται από την εν 
λόγω δανειακή στήριξη, με τα σχετικά 
πρόσθετα ορόσημα και στόχους.

Or. en

Τροπολογία 235
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να καλύπτει 
κατά προτεραιότητα τις οικονομικές, 
κοινωνικές και υγειονομικές ανάγκες 
προκειμένου να χορηγηθεί χρηματοδοτική 
συνεισφορά στο οικείο κράτος μέλος

Or. es

Τροπολογία 236
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Το Συμβούλιο εγκρίνει τις 
εκτελεστικές αποφάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, με ειδική πλειοψηφία, 
κατά κανόνα, εντός τεσσάρων 
εβδομάδων από την έγκριση της 
πρότασης της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 237
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η επίτευξη του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
ορόσημων και στόχων, πάψει να είναι 
εφικτή, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, από το 
οικείο κράτος μέλος λόγω αντικειμενικών 
περιστάσεων, το οικείο κράτος μέλος 

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

μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή 
αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης ή 
αντικατάστασης των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 
και 2. Για τον σκοπό αυτόν, το κράτος 
μέλος μπορεί να προτείνει τροποποιημένο 
ή νέο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, αφού ακούσει τους 
εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και 
άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους.

Or. en

Τροπολογία 238
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 239
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. 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 δώσει 
στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση των 
συμπερασμάτων της.

6. Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα 
εντός έξι μηνών από την αναστολή, η 
Επιτροπή καθιστά διαθέσιμο το ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς για τις 
περιφερειακές και τις τοπικές αρχές και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, που συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αναφέρονται στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, αφού δώσει στο οικείο 
κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του εντός δύο μηνών από 
την κοινοποίηση των συμπερασμάτων της.

Or. en

Τροπολογία 240
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν, εντός δεκαοκτώ μηνών από 
την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
1, το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
σημειώσει απτή πρόοδο ως προς 
οποιοδήποτε από τα σχετικά ορόσημα και 
τους στόχους, το ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς ακυρώνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

7. Εάν, εντός δεκαοκτώ μηνών από 
την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
1, το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
σημειώσει απτή πρόοδο ως προς 
οποιοδήποτε από τα σχετικά ορόσημα και 
τους στόχους, το ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς καθίσταται διαθέσιμο για τις 
περιφερειακές και τις τοπικές αρχές και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, που συμβάλλουν 
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στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αναφέρονται στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 241
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την 
ακύρωση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς αφού δώσει στο οικείο 
κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του εντός δύο μηνών από 
την κοινοποίηση της αξιολόγησής της 
σχετικά με την απουσία απτής προόδου.

Το οικείο κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα 
να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 
δύο μηνών από την κοινοποίηση της 
αξιολόγησης της Επιτροπής σχετικά με 
την απουσία απτής προόδου.

Or. en

Τροπολογία 242
Joanna Kopcińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

υποβολή εκθέσεων προόδου προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 243
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφόρηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
επικοινωνία σχετικά με τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
κρατών μελών

Πληροφόρηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και επικοινωνία σχετικά με 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
των κρατών μελών

Or. en

Τροπολογία 244
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
όπως έχουν εγκριθεί στην εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 17, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

Or. en
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Τροπολογία 245
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 246
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21α
Πίνακας αποτελεσμάτων για την 

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

Or. en
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Τροπολογία 247
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί όσον αφορά τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
οικείων κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού, καθώς και σχετικά με τις 
επιπτώσεις τους στην ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών.

Or. en

Τροπολογία 248
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς της υποβολής 
εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί το 
περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων που 
έχει εκδώσει επίσημα στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπου αρμόζει.

4. Για τους σκοπούς της υποβολής 
εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί το 
περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως 
τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, 
όπου αρμόζει.

Or. en

Τροπολογία 249
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 250
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης θα συνίσταται σε μια 
συνολική αξιολόγηση του μέσου που 
θεσπίζει ο παρών κανονισμός και θα 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπό του.

4. Η έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης θα συνίσταται σε μια 
συνολική αξιολόγηση του μέσου που 
θεσπίζει ο παρών κανονισμός και θα 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπό του, μεταξύ 
άλλων και όσον αφορά την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Or. en

Τροπολογία 251
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius



PE655.970v01-00 144/150 AM\1211996EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την 
προέλευση και διασφαλίζουν την προβολή 
της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως 
κατά την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας 
συνεκτικές, αποτελεσματικές και 
αναλογικές στοχευμένες πληροφορίες στο 
κοινό, μεταξύ άλλων μέσω των μέσων 
ενημέρωσης χωρίς διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 252
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27α
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, στο 
άρθρο 17 παράγραφος 1 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο επτά ετών από 
τις... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή 
συντάσσει έκθεση για την εξουσιοδότηση 
το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη 
λήξη της επταετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
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προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο 
εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της 
κάθε περιόδου.
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 και στο 
άρθρο 17 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν 
θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη.
4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 17 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν 
έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο εντός προθεσμίας [δύο μηνών] 
από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η 
προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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Or. fr

Τροπολογία 253
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συνεισφέρει στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στις ειδικές συστάσεις για 
το οικείο κράτος μέλος ή σε άλλα σχετικά 
έγγραφα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, όπως τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 254
Marianne Vind

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση 
και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που απορρέουν από αυτές, χωρίς μέτρα 
που επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα 
επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ 
έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 255
Andrea Bocskor, Ádám Kósa
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II –σημείο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) (h) κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συμβάλλει στην ανάπτυξη βασικών 
υποδομών, ιδίως στα κράτη μέλη στα 
οποία το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 
χαμηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ και 
το επίπεδο δημοσίου χρέους είναι 
βιώσιμο.

Or. en

Τροπολογία 256
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συνεισφέρει 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που υποδεικνύονται στις 
ειδικές συστάσεις για το οικείο κράτος 
μέλος ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχει 
εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

2.1 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συνεισφέρει 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που υποδεικνύονται στις 
ειδικές συστάσεις για το οικείο κράτος 
μέλος ή σε άλλα σχετικά έγγραφα στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως 
τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων.

Or. en

Τροπολογία 257
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Το σχέδιο ανάκαμψης και — Το σχέδιο ανάκαμψης και 
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ανθεκτικότητας αναμένεται να συνεισφέρει 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που υποδεικνύονται στις 
ειδικές για τη χώρα συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και 
δημοσιονομικών πτυχών, ή σε άλλα 
σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και απευθύνονται 
στα οικεία κράτη μέλη,

ανθεκτικότητας αναμένεται να συνεισφέρει 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που υποδεικνύονται στις 
ειδικές για τη χώρα συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και 
δημοσιονομικών πτυχών, ή σε άλλα 
σχετικά έγγραφα στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων,

Or. en

Τροπολογία 258
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Α – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνεισφέρει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις ή σε άλλα 
σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και το σχέδιο 
ανταποκρίνεται επαρκώς στην οικονομική 
και κοινωνική κατάσταση του οικείου 
κράτους μέλους.

Α – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνεισφέρει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις ή σε άλλα 
σχετικά έγγραφα στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων και το 
σχέδιο ανταποκρίνεται επαρκώς στην 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση του 
οικείου κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 259
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

B – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνεισφέρει εν μέρει στην 

B – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνεισφέρει εν μέρει στην 
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αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που 
έχει εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και το 
σχέδιο ανταποκρίνεται εν μέρει στην 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση του 
οικείου κράτους μέλους.

αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις ή σε άλλα σχετικά έγγραφα στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως 
τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων 
και το σχέδιο ανταποκρίνεται εν μέρει 
στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση 
του οικείου κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 260
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γ – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν συνεισφέρει στην 
αντιμετώπιση καμίας από τις προκλήσεις 
που προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που 
έχει εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και το 
σχέδιο δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στην 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση του 
οικείου κράτους μέλους.

Γ – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν συνεισφέρει στην 
αντιμετώπιση καμίας από τις προκλήσεις 
που προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις ή σε άλλα σχετικά έγγραφα στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως 
τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων 
και το σχέδιο δεν ανταποκρίνεται επαρκώς 
στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση 
του οικείου κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 261
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αριθμός σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, όπως εγκρίθηκαν στην 
εκτελεστική πράξη της Επιτροπής·

α) αριθμός σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, όπως εγκρίθηκαν στην 
εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής·

Or. en
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