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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών αποτελεί το πλαίσιο για τον 
προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές 
για τη στήριξη των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 
στρατηγικές αυτές υποβάλλονται μαζί με 
τα ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων ως ένας τρόπος 
προσδιορισμού και συντονισμού των 

(4) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών αποτελεί το πλαίσιο για τον 
προσδιορισμό των προκλήσεων και των 
εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση 
της εφαρμογής τους. Στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει καθορίσει κοινωνικά 
υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις, όπως 
μεταρρυθμίσεις που βασίζονται στην 
αλληλεγγύη, την ενσωμάτωση, την 
κοινωνική δικαιοσύνη και τη δίκαιη 
κατανομή του πλούτου, με στόχο τη 
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προτεραιοτήτων που θα υποστηριχθούν 
από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλουν στη συνεπή χρήση της 
ενωσιακής χρηματοδότησης και στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας 
της χρηματοδοτικής στήριξης που θα 
λαμβάνεται ιδίως από τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής, καθώς και από άλλα 
προγράμματα.

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

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Τα κράτη μέλη έλαβαν στο 
παρελθόν όλο και μεγαλύτερη τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του ΠΣΔΜ, και, 
ως εκ τούτου, μέσω του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης για τη 
συνέχιση της στήριξης των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και 
την υλοποίηση επενδύσεων που θα 
συμβάλλουν σε μια βιώσιμη και δίκαιη 
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ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID-
19.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Έχοντας ως στόχο τη συνδρομή 
των κρατών μελών κατά την αντιμετώπιση 
των μεταρρυθμιστικών αναγκών σε όλους 
τους βασικούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς, η τεχνική υποστήριξη 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται 
από την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, σε ευρύ φάσμα τομέων 
πολιτικής, που περιλαμβάνουν τομείς που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών και των περιουσιακών 
στοιχείων, τη θεσμική και διοικητική 
μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και 
εργασίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία, 
την κοινωνική πρόνοια και την ανάπτυξη 
υποδομών σε όλους τους 
προαναφερθέντες τομείς. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις 
που προωθούν την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση. Το Μέσο Τεχνικής 
Υποστήριξης θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνει τη σύγκλιση προς την ένταξη 
στη ζώνη του ευρώ για τα κράτη μέλη 
των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Σύμφωνα με τους ήδη ισχύοντες 
κανόνες και την υφιστάμενη πρακτική στο 
πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος, 
του ΠΣΔΜ, θα πρέπει να καθιερωθεί 
ελαφρά διαδικασία για την υποβολή 
αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης. Για τον 
λόγο αυτόν, τα αιτήματα των κρατών 
μελών θα πρέπει να υποβάλλονται έως τις 
31 Οκτωβρίου ενός ημερολογιακού έτους. 
Θα πρέπει να καθοριστούν κατάλληλα 
κριτήρια για την ανάλυση των αιτημάτων 
που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη με 
τήρηση της γενικής αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και της διαφάνειας. Τα 
κριτήρια αυτά θα πρέπει να βασίζονται 
στον επείγοντα χαρακτήρα, στη 
σοβαρότητα και την έκταση των 
προβλημάτων, καθώς και στις ανάγκες 
υποστήριξης που εντοπίζονται σε σχέση με 
τους τομείς πολιτικής στους οποίους 
προβλέπεται τεχνική υποστήριξη.

(14) Σύμφωνα με τους ήδη ισχύοντες 
κανόνες και την υφιστάμενη πρακτική στο 
πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος, 
του ΠΣΔΜ, θα πρέπει να καθιερωθεί 
ελαφρά διαδικασία για την υποβολή 
αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης. Για τον 
λόγο αυτόν, τα αιτήματα των κρατών 
μελών θα πρέπει να υποβάλλονται έως τις 
31 Οκτωβρίου ενός ημερολογιακού έτους, 
εκτός από εκείνα που αφορούν την 
αναθεώρηση και τη βελτίωση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
των κρατών μελών, και ιδίως όσα 
υποβάλλονται με σκοπό την τροποποίηση 
ή την αντικατάσταση τέτοιων σχεδίων, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. YYY/XX, τα οποία μπορούν να 
υποβάλλονται ανά πάσα στιγμή καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους. Θα πρέπει να 
καθοριστούν κατάλληλα κριτήρια για την 
ανάλυση των αιτημάτων που 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη με 
τήρηση της γενικής αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και της διαφάνειας. Τα 
κριτήρια αυτά θα πρέπει να βασίζονται 
στον επείγοντα χαρακτήρα, στη 
σοβαρότητα και την έκταση των 
προβλημάτων, καθώς και στις ανάγκες 
υποστήριξης που εντοπίζονται σε σχέση με 
τους τομείς πολιτικής στους οποίους 
προβλέπεται τεχνική υποστήριξη.

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων 
που προέκυψαν. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να προβλεφθεί περιορισμένο ποσό 
του προϋπολογισμού, που δεν θα 
υπερβαίνει το 5% αυτού, στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργασίας του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης για ειδικά μέτρα.

__________________

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

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) μέτρα που βοηθούν τα κράτη μέλη 
να σχεδιάζουν, να εξετάζουν και να 
πραγματοποιούν θεσμικές, διοικητικές και 
αναπτυξιακού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις 
που ενισχύουν την ανθεκτικότητα·

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος του Μέσου είναι να 
προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης στηρίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για την επίτευξη οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης, ανθεκτικότητας 

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

κοινωνικής ανάκαμψης, μετά την 
πανδημία COVID-19, για την επίτευξη 
ανθεκτικότητας και ανοδικής οικονομικής 
και κοινωνικής σύγκλισης, καθώς και να 
στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών 
μελών να ενισχύσουν τη διοικητική τους 
ικανότητα ως προς την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου σε σχέση με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 
θεσμικά όργανα, η διακυβέρνηση, η 
δημόσια διοίκηση και ο οικονομικός και 
κοινωνικός τομέας.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για την επίτευξη του γενικού στόχου που 
ορίζεται στο άρθρο 3, το Μέσο έχει ως 
ειδικούς στόχους να συνδράμει τις εθνικές 
αρχές στη βελτίωση της ικανότητάς τους 
να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να 
εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις, ειδικότερα 
όσον αφορά την εκπόνηση, την εφαρμογή, 
την αναθεώρηση και τη βελτίωση των 
εθνικών σχεδίων για την ανάκαμψη και 
την ανθεκτικότητα σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. YYY/XX, μεταξύ 
άλλων μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών, κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών, καθώς και της 
αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Οι εν 
λόγω ειδικοί στόχοι επιδιώκονται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της 
υπερβάλλουσας εισοδηματικής 
ανισότητας, την ισότητα των φύλων, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 
επαρκή και χωρίς αποκλεισμούς 

δ) την εκπαίδευση, τη δια βίου 
μάθηση και κατάρτιση, τις πολιτικές για 
τη νεολαία, τις πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
κοινωνικού διαλόγου για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, την αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της 
υπερβάλλουσας εισοδηματικής 
ανισότητας, την ισότητα των φύλων, την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, τα 



PA\1209926EL.docx 15/26 PE655.645v01-00

EL

συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 
υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές για τη συνοχή, το 
άσυλο, τη μετανάστευση και τα σύνορα·

επαρκή και χωρίς αποκλεισμούς 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τα προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά συστήματα δημόσιας 
υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και τις πολιτικές για τη συνοχή, το 
άσυλο, τη μετανάστευση και τα σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) μέτρα κοινωνικής προστασίας με 
έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες, των μειονοτήτων, των 
φτωχών παιδιών, των ηλικιωμένων, και 
των μεταναστών, καθώς και στον 
μετριασμό των ανισοτήτων και όλων των 
μορφών διακρίσεων, μεταξύ άλλων, μέσω 
προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, 
επιδομάτων στήριξης και υποτροφιών 
που συνάδουν με τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, ενώ 
παράλληλα θα διασφαλίζεται ότι κανείς 
δεν μένει στο περιθώριο·

Or. en

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) μέτρα για την άμβλυνση των 
διακρίσεων λόγω φύλου και την 
προώθηση της ισότητας των φύλων, την 
αντιμετώπιση του μισθολογικού 
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χάσματος μεταξύ των φύλων, της 
κατάλληλης οικογενειακής άδειας, των 
ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων και την 
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων με 
την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και 
επαγγελματικής ανέλιξης·

Or. en

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ στ) μέτρα για τη βελτίωση των 
πανεπιστημίων, την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων των επιστημόνων και την 
εφαρμογή καλύτερων ατομικών σχεδίων 
σταδιοδρομίας για το σύνολο του 
ακαδημαϊκού προσωπικού, μεταξύ άλλων 
μέσω συμπράξεων μεταξύ πανεπιστημίων 
και βιομηχανιών της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ ζ) μέτρα για την προώθηση της 
ψηφιοποίησης και τη διεύρυνση του 
ρόλου των δημόσιων φορέων 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης εθνικών και περιφερειακών 
στρατηγικών και δράσεων αναβάθμισης 
και επανεκπαίδευσης σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, καθώς και της 
προσέλκυσης περισσότερων ιδιωτικών 
επενδύσεων για δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ γ) μέτρα για τη μεταρρύθμιση του 
συνταξιοδοτικού συστήματος, με έμφαση 
στη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων για υπαλλήλους και 
αυτοαπασχολουμένους, καθώς και ίσες 
ευκαιρίες σε γυναίκες και άνδρες να 
αποκτήσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα, 
παρέχοντας σε όλους τους απαραίτητους 
για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς 
διαβίωσης πόρους, σύμφωνα με τις αρχές 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ δ) μέτρα για τη βελτίωση του τομέα 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) τόσο σε 
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πανεπιστήμια όσο και σε εταιρείες, 
συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης 
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του εν 
λόγω τομέα στην αγορά, της πρόσβασης 
σε χρηματοδότηση Ε&Α για τις 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και 
μέτρα για την ενθάρρυνση των εταιρειών 
να επενδύουν στον τομέα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και 
επισκοπήσεις, αξιολογήσεις και εκτιμήσεις 
επιπτώσεων, και ανάπτυξη και δημοσίευση 

ζ) μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και 
επισκοπήσεις, μελέτες σκοπιμότητας, 
τεχνικά έργα και τεκμηρίωση, 
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οδηγών, εκθέσεων και εκπαιδευτικού 
υλικού·

αξιολογήσεις και εκτιμήσεις επιπτώσεων, 
και ανάπτυξη και δημοσίευση οδηγών, 
εκθέσεων και εκπαιδευτικού υλικού·

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να 
λάβει τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
Μέσου υποβάλλει σχετικό αίτημα στην 
Επιτροπή, όπου προσδιορίζει τους τομείς 
πολιτικής και τις προτεραιότητες προς 
υποστήριξη εντός του πεδίου εφαρμογής 
του Μέσου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 
5. Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται έως τις 

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

31 Οκτωβρίου ενός ημερολογιακού έτους. 
Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
κύρια στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο αίτημα υποστήριξης, 
να προωθεί περαιτέρω και να ενθαρρύνει 
τη χρήση της τεχνικής υποστήριξης από 
τα κράτη μέλη με υψηλές ανάγκες 
στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από 
τα κράτη μέλη, τις οποίες αναλαμβάνουν 
με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως για τη 
στήριξη της ανάκαμψης [σύμφωνα με τον 

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

κανονισμό (ΕΕ) ΕΕΕ/XX], για την 
επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, 
δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής 
ποιότητας, ενισχυμένης οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας, κοινωνικής ένταξης 
καθώς και για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
ταυτόχρονα και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο το σχέδιο συνεργασίας 
και στήριξης.
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) αμέσως μόλις το οικείο κράτος 
μέλος διαγράψει όλες τις ευαίσθητες ή 
εμπιστευτικές πληροφορίες, η 
δημοσιοποίηση των οποίων θα έθετε σε 
κίνδυνο τα δημόσια συμφέροντά του·
β) μετά από εύλογο χρονικό 
διάστημα, όταν η δημοσιοποίηση των 
σχετικών πληροφοριών δεν θα επηρεάσει 
δυσμενώς την εφαρμογή των μέτρων 
στήριξης και, σε κάθε περίπτωση, το 
αργότερο δύο μήνες μετά τη λήψη των εν 
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λόγω μέτρων βάσει του σχεδίου 
συνεργασίας και στήριξης.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη διάθεση 
των πόρων, ένα περιορισμένο μέρος του 
προγράμματος εργασίας, που δεν θα 
υπερβαίνει το 5% αυτών1α, προορίζεται 
για ειδικά μέτρα σε περίπτωση 
απρόβλεπτων και δεόντως αιτιολογημένων 
λόγων επείγουσας ανάγκης που απαιτούν 
άμεση ανταπόκριση, 
συμπεριλαμβανομένης σοβαρής 
διαταραχής της οικονομίας ή σημαντικών 
περιστάσεων που επηρεάζουν σοβαρά τις 
οικονομικές ή κοινωνικές συνθήκες σ᾽ ένα 
κράτος μέλος και οι οποίες διαφεύγουν του 
ελέγχου του.

__________________

1α 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ετήσια έκθεση Εξαμηνιαία έκθεση

Or. en
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή υποβάλλει εξαμηνιαία 
έκθεση ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού.
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με:

2. Η εξαμηνιαία έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με:
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