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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 28 Μαΐου 2020 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη δημιουργία Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία αντικαθιστά την αποσυρθείσα πρόταση της 
Επιτροπής για το Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων. Η νέα πρόταση βασίζεται στο πιο 
πρόσφατο κείμενο σχετικά με το Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων και 
ευθυγραμμίζεται στενά με τις κατευθύνσεις πολιτικής που παρέχονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι στόχοι της αναθεωρήθηκαν και ο τρόπος λειτουργίας του 
Μηχανισμού προσαρμόστηκε, ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες συνθήκες που προέκυψαν από 
την πανδημία COVID-19. Σε αυτό το νέο πλαίσιο έχουν ζωτική σημασία ο στρατηγικός 
σχεδιασμός της ανάκαμψης και η διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης της 
ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών και κοινωνιών.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα αποτελεί βασικό πρόγραμμα του Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του αναθεωρημένου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου. Ο Μηχανισμός εντάσσεται επίσης σε δέσμη μέτρων που 
αναπτύχθηκαν για την αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, όπως η 
«Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού».

Ο Μηχανισμός έχει σκοπό την παροχή οικονομικής στήριξης μεγάλης κλίμακας για την 
ενίσχυση του σχεδιασμού και εφαρμογής μεταρρυθμίσεων και σχετικών δημόσιων 
επενδύσεων στα κράτη μέλη. Γενικός στόχος του είναι η προώθηση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, μέσω μέτρων που επιτρέπουν στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να ανακάμψουν ταχύτερα και με πιο βιώσιμο τρόπο, και να 
γίνουν πιο ανθεκτικά, με τον μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της 
κρίσης, και τη στήριξη της πράσινης και της ενεργειακής μετάβασης, την ενίσχυση της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Από μια ευρύτερη οπτική γωνία, ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα 
συμβάλει επίσης στην εφαρμογή των δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών μελών στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού θα παρέχεται κατόπιν αιτήματος που υποβάλλει το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σε οικειοθελή βάση. Η στήριξη αυτή θα παρέχεται υπό μη 
επιστρεπτέα μορφή υπό άμεση διαχείριση και υπό μορφή δανείων.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
περιλαμβάνουν συνεκτική δέσμη μέτρων για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και δημόσιων 
επενδυτικών προγραμμάτων, και συνάδουν 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. Τα εν λόγω σχέδια θα 
αποτελέσουν παράρτημα του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα υποβληθούν εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής τους. 

Παράλληλα με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Επιτροπή πρότεινε επίσης 
κανονισμό για το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης που θα παρέχει στήριξη για την ενίσχυση της 
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διοικητικής ικανότητας και των μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη 
μέλη, ενώ επίσης θα ενθαρρύνει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που 
απευθύνονται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει τη νέα πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και είναι πεπεισμένος ότι ο εν λόγω 
Μηχανισμός θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ανάκαμψη και την ανανέωση της Ένωσης. 
Τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός πυλώνα, στο πλαίσιο του Μηχανισμού αυτού, 
αφιερωμένου στις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που έχουν σχεδιαστεί για την επόμενη 
γενιά, ιδίως για τους νέους και τα παιδιά. Αυτό αντικατοπτρίζει τη σταθερή προσήλωση του 
συντάκτη στην ιδέα ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι 
ένα μέσο προσανατολισμένο προς το μέλλον, με γνώμονα το όφελος της επόμενης γενιάς.

Η παρούσα γνωμοδότηση βασίζεται στη γνωμοδότηση με θέμα «Θέσπιση του Προγράμματος 
Στήριξης Μεταρρυθμίσεων» (2018/0213(COD)), την οποία ενέκρινε η Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 26 Μαΐου 2020. Συνεπώς, ενσωματώνει όλες 
τις τροπολογίες που είναι επίσης συναφείς με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

Επιπλέον, ο συντάκτης επιθυμεί να προτείνει επιπρόσθετες αλλαγές οι οποίες επισημαίνουν 
τη σημασία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που βασίζονται στην αλληλεγγύη, την 
ένταξη και την κοινωνική δικαιοσύνη στο πλαίσιο των στόχων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
ώστε να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες και κοινωνική προστασία, καθώς και πρόσβαση σε 
αυτές, να προστατευτούν οι ευάλωτες ομάδες και να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής όλων των 
πολιτών. Κατά την άποψή του, οι μεταρρυθμίσεις που θα επιδιωχθούν θα μπορούσαν να 
εξασφαλίσουν ευρεία στήριξη εάν τα κράτη μέλη εξετάσουν το ενδεχόμενο, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας υποβολής αιτημάτων για χρηματοδοτική στήριξη από τον Μηχανισμό, να 
πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και τα εθνικά 
κοινοβούλια.

Ο συντάκτης προτείνει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Μηχανισμού (άρθρο 3) 
συμπεριλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, π.χ. μέτρα για την εκπαίδευση, τη 
δια βίου μάθηση και την κατάρτιση· μέτρα για ένα καλύτερο μέλλον όσον αφορά τα παιδιά 
που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, τη νεολαία, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με 
αναπηρίες· μέτρα για τη μείωση των διακρίσεων λόγω φύλου και την προώθηση της ισότητας 
των φύλων· μέτρα προώθησης των συνθηκών για την ενίσχυση των επιχειρηματικών 
ευκαιριών και δεξιοτήτων· μέτρα για την εφαρμογή της δράσης για το κλίμα· μέτρα για τη 
βελτίωση της ικανότητας των δημόσιων οργανισμών να εγγυώνται τα δικαιώματα των 
μετακινούμενων και των διασυνοριακών εργαζομένων· μέτρα για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, και για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας· μέτρα 
μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς και μέτρα για τη βελτίωση των 
συστημάτων δημόσιας υγείας.

Ο συντάκτης προτείνει επίσης μια τροπολογία που αφορά ειδικά την κατάσταση των κρατών 
μελών που αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες καθώς και των κρατών μέλη εκτός της 
ζώνης του ευρώ τα οποία υφίστανται σημαντικές καθυστερήσεις ως προς τη διαρθρωτική 
ανάπτυξη.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

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) 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 
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 
πολιτών. 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
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Τροπολογία 2

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, απελευθερώνουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό και 
προσαρμόζονται στις τεχνολογικές 
εξελίξεις 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 3

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 

(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 
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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.

σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την ανάπτυξη ανθεκτικών 
αγορών εργασίας. Θα συμβάλει επίσης 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 
Ένωσης και στη μείωση της εξάρτησής 
της, μέσω διαφοροποίησης βασικών 
αλυσίδων εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 4

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 παρέχει αποτελεσματική και 
σημαντική οικονομική στήριξη για την 
ενίσχυση της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων 
που συνδέονται με τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις της Επιτροπής οι οποίες 
εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου 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.

Or. en
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Τροπολογία 5

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, καθώς και 
στην επίτευξη δίκαιης μετάβασης και του 
συνολικού στόχου της διάθεσης του 25 % 
των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ 
για την υποστήριξη στόχων για το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 6

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 

(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 (ΣΛΕΕ) 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 καταβολές πληρωμών 
στο πλαίσιο του Μηχανισμού αυτού, σε 
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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.

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 ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά 
τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, 
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι 
οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα 
με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου1α. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.
_________________
1α. ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) 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 
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ανταγωνιστικότητα, την 
επιχειρηματικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, τη σταθερότητα 
των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, 
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, 
καθώς και πολιτικών που συνάδουν με 
τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, όπως η κοινωνική 
προστασία, οι υψηλής ποιότητας θέσεις 
εργασίας και οι επενδύσεις, η ισότητα 
των φύλων και η ένταξη των ατόμων με 
αναπηρίες.

Or. en

Τροπολογία 8

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, των ανθεκτικών οικονομικών 
και κοινωνικών δομών, των ανθεκτικών 
αγορών εργασίας, η αντιμετώπιση των 
δημογραφικών προκλήσεων και η 
ενίσχυση της διοικητικής και θεσμικής 
ικανότητας. 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 ποιοτικών 
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θέσεων εργασίας και την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την 
καινοτόμο και βιώσιμη αναβιομηχάνιση, 
τις μεταρρυθμίσεις των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και 
την υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις στα 
κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το 
ευρώ, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
θέσπιση του ευρώ ως νομίσματός τους.

Or. en

Τροπολογία 9

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 

(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. 
Προκειμένου οι επιδιωκόμενες 
μεταρρυθμίσεις να χαίρουν ευρείας 
στήριξης, τα κράτη μέλη που επιθυμούν 
να επωφεληθούν από τον Μηχανισμό θα 
πρέπει να διαβουλευθούν, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας κατάρτισης των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του κώδικα 
δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, 
καθώς και με τα εθνικά κοινοβούλια. 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, λαμβάνοντας 
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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.

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 
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 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το Συμβούλιο θα πρέπει να μπορεί 
να συζητήσει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου την κατάσταση της ανάκαμψης, 
της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής 
στην Ένωση, προκειμένου αυτή να 
λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση και 
την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας από τα κράτη μέλη. 
Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
κατάλληλα στοιχεία, η εν λόγω συζήτηση 
θα πρέπει να βασίζεται στις στρατηγικές 
και αναλυτικές πληροφορίες που έχει στη 

(18) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θα πρέπει να μπορούν να 
συζητήσουν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου την κατάσταση της ανάκαμψης, 
της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής 
στην Ένωση, προκειμένου αυτή να 
λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση και 
την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας από τα κράτη μέλη. 
Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
κατάλληλα στοιχεία, η εν λόγω συζήτηση 
θα πρέπει να βασίζεται στις στρατηγικές 
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διάθεσή της η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και, εάν υπάρχουν, 
στις πληροφορίες για την υλοποίηση των 
σχεδίων κατά τα προηγούμενα έτη.

και αναλυτικές πληροφορίες που έχει στη 
διάθεσή της η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και, εάν υπάρχουν, 
στις πληροφορίες για την υλοποίηση των 
σχεδίων κατά τα προηγούμενα έτη.

Or. en

Τροπολογία 11

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, την 
έκταση της διαβούλευσης με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και με 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, μεταξύ 
άλλων τους κοινωνικούς εταίρους και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί πριν 
από την υποβολή του σχεδίου, 
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, καθώς και τους 
κοινωνικούς δείκτες που πρέπει να 
βελτιωθούν, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 
τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του 
ΟΗΕ· θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
μέτρα που σχετίζονται με την πράσινη και 
την ψηφιακή μετάβαση, και, κατά 
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περίπτωση, εκτίμηση του αντικτύπου της 
πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης 
όσον αφορά την απώλεια θέσεων 
εργασίας και την έλλειψη κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και κατάλληλα μέτρα 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
αυτών· 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.

Or. en

Τροπολογία 12

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. 
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.

(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 2025. 
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 2025.

Or. en
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Τροπολογία 13

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 
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.

(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 2025. 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
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Όταν τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των σχετικών ορόσημων και στόχων, δεν 
είναι πλέον εφικτά, εν όλω ή εν μέρει, 
μεταξύ άλλων όταν οι μεταβολές των 
κοινωνικών και οικονομικών δεικτών 
επηρεάζουν αισθητά το αρχικό σχέδιο 
που υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος λόγω αντικειμενικών 
περιστάσεων, το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος δύναται να υποβάλει αιτιολογημένο 
αίτημα στην Επιτροπή με σκοπό την 
τροποποίηση ή αντικατάσταση της 
απόφασής της. Για τον σκοπό αυτό, το 
κράτος μέλος θα πρέπει να είναι σε θέση 
να προτείνει τροποποιήσεις του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και να 
κάνει χρήση του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32β) Όταν στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και ιδίως στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις, εντοπίζονται 
προκλήσεις που απαιτούν επείγουσες 
μεταρρυθμίσεις αλλά το εν λόγω κράτος 
μέλος κάνει ανεπαρκή χρήση της 
χορηγούμενης χρηματοδότησης, ή όταν η 
χρηματοδότηση αυτή έχει ανασταλεί από 
την Επιτροπή, οι δράσεις σε 
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περιφερειακό και τοπικό επίπεδο οι 
οποίες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
αυτών των προκλήσεων θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να επωφελούνται από 
τον Μηχανισμό. Όταν ένα κράτος μέλος 
με παρέκκλιση κατά την έννοια του 
άρθρου 139 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ δεν 
κάνει χρήση της χορηγούμενης 
χρηματοδότησης, η εν λόγω 
χρηματοδότηση θα πρέπει να διατεθεί για 
προτάσεις που συντάσσονται έπειτα από 
διαβούλευση με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να 
προωθηθεί μια ανοικτή συζήτηση για τη 
στήριξη δράσεων με σκοπό την τόνωση 
της έρευνας, του δημόσιου διαλόγου και 
τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις 
μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών 
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32γ) Τα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν υπερβολικές 
ανισορροπίες και τα κράτη μέλη που δεν 
έχουν ως νόμισμα το ευρώ και υφίστανται 
σημαντικές καθυστερήσεις ως προς τη 
διαρθρωτική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι 
σε θέση να προτείνουν στα οικεία σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα 
αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που 
οδήγησαν σε αυτές τις υπερβολικές 
ανισορροπίες.
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Τροπολογία 17

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 της Επιτροπής, ιδίως 
όσον αφορά την υποχρέωση χρήσης της 
στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού, διαδίδονται επαρκώς στο 
κατάλληλο περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 18

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 εξασφαλισθούν ενιαίες 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση 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 

(39) Η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τη θέσπιση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θα 
υλοποιηθούν από τα κράτη μέλη και της 
αντίστοιχης χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς που πρόκειται να τους 
διατεθεί. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες 
θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
αρχές που ορίζονται στη διοργανική 
συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου1α. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
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(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 
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.

εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων. Μετά την 
έκδοση κατ’ εξουσιοδότησης 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 ΣΛΕΕ. 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 
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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).

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι τομείς πολιτικής που 
αναφέρονται στο εδάφιο 1 περιλαμβάνουν 
μέτρα που δημιουργούν ένα καλύτερο 
μέλλον για την επόμενη γενιά, όπως:
α) μέτρα για την εκπαίδευση, τη διά 
βίου μάθηση και την κατάρτιση, την 
ψηφιοποίηση και την επέκταση του ρόλου 
των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών 
και δράσεων αναβάθμισης δεξιοτήτων 
και επανειδίκευσης, την καλύτερη 
πρόβλεψη των εξελίξεων στην αγορά 
εργασίας, τις πολιτικές για τα παιδιά και 
τη νεολαία, την ισότητα ευκαιριών και τις 
δυνατότητες πρόσβασης για όλους·
β) μέτρα για ένα καλύτερο μέλλον 
όσον αφορά τα παιδιά που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, τη νεολαία, τους 
ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες, 
την καταπολέμηση της φτώχειας και των 
ανισοτήτων, την προώθηση των 
συστημάτων κοινωνικής ένταξης, 



PA\1209952EL.docx 21/46 PE655.646v01-00

EL

κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής 
πρόνοιας σύμφωνα με τις αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, την ανάπτυξη των 
κοινωνικών υποδομών, των συστημάτων 
δημόσιας υγείας και υγειονομικής 
περίθαλψης, καθώς και τις πολιτικές 
συνοχής, ασύλου, μετανάστευσης και 
συνόρων·
γ) μέτρα για την άμβλυνση των 
διακρίσεων λόγω φύλου και την 
προώθηση της ισότητας των φύλων, με 
την αντιμετώπιση του μισθολογικού 
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·
δ) μέτρα προώθησης των συνθηκών 
για την ενίσχυση των επιχειρηματικών 
ευκαιριών και δεξιοτήτων, ιδίως για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·
ε) μέτρα για την εφαρμογή της 
δράσης για το κλίμα, την κινητικότητα, 
την καταπολέμηση της ενεργειακής 
φτώχειας, την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης και της αποδοτικής χρήσης 
των πόρων, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την επίτευξη της ενεργειακής 
διαφοροποίησης και την κατοχύρωση της 
ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και για 
τον αγροτικό τομέα, την αλιεία και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών και 
των διασυνοριακών περιοχών·
στ) 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·
ζ) μέτρα για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση και την ένταξη 
των νέων στην αγορά εργασίας, με 
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έμφαση στην αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων, την επανειδίκευση και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων που δεν αφήνουν 
κανέναν στο περιθώριο για τη στήριξη 
της ψηφιακής και της πράσινης 
μετάβασης, τις επιχειρηματικές και 
εγκάρσιες δεξιότητες, καθώς και την 
προώθηση καλύτερων επαγγελματικών 
προοπτικών και βελτιωμένων 
εργασιακών συνθηκών για όλους τους 
εργαζομένους·
η) μεταρρυθμίσεις του 
συνταξιοδοτικού συστήματος, με έμφαση 
στη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων για υπαλλήλους και 
αυτοαπασχολούμενους, καθώς και ίσες 
ευκαιρίες σε γυναίκες και άνδρες να 
αποκτήσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα, 
οι οποίες παρέχουν σε όλους τους 
απαραίτητους για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπούς διαβίωσης πόρους, 
σύμφωνα με τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·
θ) μέτρα για τη βελτίωση των 
συστημάτων δημόσιας υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης της 
ικανότητας αντιμετώπισης κρίσεων, της 
ανάπτυξης ποιοτικών και οικονομικά 
προσιτών υπηρεσιών φροντίδας και 
κατ’ οίκον φροντίδας, ασφαλέστερων, 
υψηλότερης ποιότητας και περισσότερο 
προσβάσιμων οίκων ευγηρίας και 
κέντρων περίθαλψης, ιατρικού 
εξοπλισμού και προσβάσιμων ιατρικών 
υπηρεσιών για όλους τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 



PA\1209952EL.docx 23/46 PE655.646v01-00

EL

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.

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση πολιτικών για την επόμενη 
γενιά οι οποίες θα βελτιώνουν την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή 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 ποιοτικών 
θέσεων εργασίας μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19 και να προωθήσει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, όπως:

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας και της ποιοτικής 
απασχόλησης, των εταιρειών, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της 
ανταγωνιστικότητας, των επενδύσεων, 
της παραγωγικότητας και της βιώσιμης 
ανάπτυξης, ώστε να βελτιωθούν 
κατ’ αυτόν τον τρόπο οι συνθήκες ζωής 
όλων των πολιτών και να διασφαλιστούν 
ισότητα, ένταξη και πρόσβαση στην 
κοινωνική προστασία για όλους, 
σύμφωνα με τις βασικές αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη δημιουργία ανθεκτικών αγορών 
εργασίας με ασφαλείς εργασιακές 
συνθήκες και μισθούς με τους οποίους να 
είναι δυνατή η αξιοπρεπής διαβίωση και 
την αντιμετώπιση των δημογραφικών 
προκλήσεων σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να 
διασφαλιστεί με τον τρόπο αυτό μια 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη, 
καθώς και δημοκρατική Ένωση 
βασιζόμενη στους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
συμφωνία του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την ενίσχυση της διοικητικής και 
θεσμικής ικανότητας των κρατών μελών 
και των αντίστοιχων περιφερειακών και 
τοπικών αρχών τους σε σχέση με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 
θεσμικά όργανα, η διακυβέρνηση, η 
δημόσια διοίκηση και ο οικονομικός και 
κοινωνικός τομέας·

Or. en
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την αποδέσμευση του 
αναπτυξιακού δυναμικού για την 
ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής, 
τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας, τη διασφάλιση της ισότητας 
των φύλων και μιας αγοράς εργασίας 
χωρίς αποκλεισμούς, την ενθάρρυνση 
των επενδύσεων και τη στήριξη της 
διαδικασίας ανοδικής οικονομικής και 
κοινωνικής σύγκλισης·

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος 
για τις επενδύσεις και τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων για 
την καινοτόμο και βιώσιμη 
αναβιομηχάνιση, την προσαρμογή στις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την αντιμετώπιση 
των δημογραφικών προκλήσεων, την 
οικοδόμηση ανθεκτικών αγορών 
εργασίας και την ενίσχυση της 
κοινωνικής ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ενίσχυση της οικονομικής 
δραστηριότητας, με διασφάλιση ότι οι 
άνθρωποι διαθέτουν τις απαραίτητες 
δεξιότητες για να ενταχθούν στην αγορά 
εργασίας, μέσω της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, της επανειδίκευσης και της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων· και

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τη στήριξη των κρατών μελών 
που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ στις 
προσπάθειές τους να υιοθετήσουν το 
ενιαίο νόμισμα·

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν υπερβολικές 
ανισορροπίες και τα κράτη μέλη που δεν 
έχουν ως νόμισμα το ευρώ, τα οποία 
υφίστανται σημαντικές καθυστερήσεις 
ως προς τη διαρθρωτική ανάπτυξη, 
μπορούν να προτείνουν σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
αντιμετωπίζουν τα δικά τους 
προβλήματα.
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Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν ένα κράτος μέλος με 
παρέκκλιση κατά την έννοια του άρθρου 
139 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ δεν κάνει 
χρήση της χορηγούμενης 
χρηματοδότησης, η εν λόγω 
χρηματοδότηση διατίθεται για προτάσεις 
που συντάσσονται έπειτα από 
διαβούλευση με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να 
προωθηθεί μια ανοικτή συζήτηση για τη 
στήριξη δράσεων με σκοπό την τόνωση 
της έρευνας, του δημόσιου διαλόγου και 
τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις 
μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών 
επιδράσεων της πανδημίας COVID-19.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η χρηματοδότηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2α μπορεί 
να καλύπτει:
α) σεμινάρια, συνέδρια και 
εργαστήρια·
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β) την εκπόνηση και δημοσίευση 
μελετών, ερευνών, αναλύσεων, 
αξιολογήσεων και εκτιμήσεων 
επιπτώσεων, εκθέσεων και εκπαιδευτικού 
υλικού·
γ) την οργάνωση επικοινωνιακών 
προγραμμάτων για δραστηριότητες 
μάθησης, συνεργασίας, 
ευαισθητοποίησης, διάδοσης και 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών, 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης, εκστρατειών και 
εκδηλώσεων στα μέσα ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής 
προβολής και επικοινωνίας, όπου 
ενδείκνυται, μέσω κοινωνικών δικτύων· 
και
δ) τη συλλογή και δημοσίευση υλικού 
για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με 
τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού, μεταξύ άλλων 
μέσω της ανάπτυξης, της λειτουργίας και 
της συντήρησης συστημάτων και 
εργαλείων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες 
των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 31

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 

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], 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 αναστολή 
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των καταβολών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

των καταβολών πληρωμών στο πλαίσιο 
του Μηχανισμού.

Or. en

Τροπολογία 32

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 
πληρωμών που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο Μηχανισμός ενθαρρύνει 
μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται από 
τις τοπικές αρχές και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς. Όταν στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και 
ιδίως στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, 
εντοπίζονται θέματα που απαιτούν 
επείγουσα μεταρρύθμιση αλλά το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κάνει 
ανεπαρκή χρήση της χορηγούμενης 
χρηματοδότησης, ή όταν η 
χρηματοδότηση αυτή έχει ανασταλεί από 



PE655.646v01-00 30/46 PA\1209952EL.docx

EL

την Επιτροπή, οι δράσεις σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών 
των θεμάτων εξακολουθούν να 
επωφελούνται από τον Μηχανισμό.

Or. en

Τροπολογία 34

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 2025, 
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 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
ζητήσει δάνειο ταυτόχρονα με την 
υποβολή σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 15, ή σε άλλη χρονική στιγμή έως 
τις 31 Αυγούστου 2024. Στην τελευταία 
περίπτωση, το αίτημα συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο το οποίο 
περιλαμβάνει πρόσθετα ορόσημα και 
στόχους.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
ζητήσει δάνειο ταυτόχρονα με την 
υποβολή σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 15, ή σε άλλη χρονική στιγμή έως 
τις 31 Αυγούστου 2025. Στην τελευταία 
περίπτωση, το αίτημα συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο το οποίο 
περιλαμβάνει πρόσθετα ορόσημα και 
στόχους.

Or. en
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Τροπολογία 36

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 37

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 
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.

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 
οικείου κράτους μέλους για τα επόμενα 
πέντε 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.

Or. en
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Τροπολογία 38

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 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

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, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις 
επενδυτικές ανάγκες και προκλήσεις που 
συνδέονται με τις περιφερειακές και 
τοπικές ανισότητες. 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 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας καταρτίζονται έπειτα 
από διαβούλευση με τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) XX/xx του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α·
__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) XX/xx του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της XX, για τον καθορισμό 
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και 
δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω 
Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση 
των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΕΕ L 
...).

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, ο Μηχανισμός 
μπορεί να συμβάλει στην έγκριση 
ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων για 
ψηφιακές υποδομές και δεξιότητες, 
καθώς και στη δημιουργία 
αποτελεσματικού πλαισίου 
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χρηματοδότησης, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η υψηλότερη δυνατή 
ανταγωνιστικότητα για τις περιφέρειες 
στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 41

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) έκταση των διαβουλεύσεων με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν πριν από την 
υποβολή του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 42

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εκτίμηση, κατά περίπτωση, του 
αντικτύπου της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης όσον αφορά την 
απώλεια θέσεων εργασίας και την 
έλλειψη κοινωνικής προστασίας, καθώς 
και των κατάλληλων μέτρων για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, 
ιδίως σε περιοχές που θα υποστούν 
σημαντικές αλλαγές στον τομέα της 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 43

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τους κοινωνικούς δείκτες που 
πρέπει να βελτιωθούν από το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, και τη συμβολή προς 
την κατεύθυνση της υλοποίησης του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και της επίτευξης των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 44

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. Εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία της επίσημης υποβολής του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
από το κράτος μέλος, η Επιτροπή εκδίδει 
απόφαση με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 27α, αξιολογώντας 
το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. 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
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Τροπολογία 45

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 46

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, επίσης 
όταν οι μεταβολές των κοινωνικών και 
οικονομικών δεικτών επηρεάζουν 
σημαντικά την αρχική πρόταση 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. Το κράτος μέλος μπορεί 
να κάνει χρήση του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης για τον σκοπό αυτό και 
δύναται να υποβάλει αίτημα τεχνικής 
υποστήριξης ανά πάσα στιγμή.

Or. en
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Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και 
στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει 
εγκριθεί στην εκτελεστική πράξη της 
Επιτροπής, το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως 
αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, 
κατά περίπτωση, της δόσης του δανείου. 
Τέτοια αιτήματα καταβολής μπορούν να 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή σε εξαμηνιαία βάση. Εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον έχουν 
επιτευχθεί ικανοποιητικά τα σχετικά 
ορόσημα και στόχοι που καθορίζονται 
στην απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 
17 παράγραφος 1. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης λαμβάνεται επίσης υπόψη η 
επιχειρησιακή ρύθμιση που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 6. Η Επιτροπή 
μπορεί να επικουρείται από 
εμπειρογνώμονες.

3. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και 
στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει 
εγκριθεί στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 
17 παράγραφος 1, το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως 
αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, 
κατά περίπτωση, της δόσης του δανείου. 
Τέτοια αιτήματα καταβολής μπορούν να 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή σε εξαμηνιαία βάση. Εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον έχουν 
επιτευχθεί ικανοποιητικά τα σχετικά 
ορόσημα και στόχοι που καθορίζονται 
στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1. 
Για τους σκοπούς της αξιολόγησης 
λαμβάνεται επίσης υπόψη η επιχειρησιακή 
ρύθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 6. Η Επιτροπή μπορεί να 
επικουρείται από εμπειρογνώμονες.

Or. en

Τροπολογία 48

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 

6. Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα 
εντός έξι μηνών από την αναστολή, η 
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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.

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. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και άλλοι ενδιαφερόμενοι 
φορείς, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
οι οποίοι εφαρμόζουν το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
εξακολουθούν να επωφελούνται από τον 
Μηχανισμό.

Or. en

Τροπολογία 49

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

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 
υποβολή εκθέσεων προόδου προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των μέτρων που λαμβάνονται για την 
εξασφάλιση του συντονισμού μεταξύ του 
Μηχανισμού, των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
και άλλων προγραμμάτων που 
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χρηματοδοτούνται από την Ένωση. Η 
έκθεση διαβιβάζεται ταυτόχρονα και 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 50

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 ταυτόχρονα 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, όπως έχουν εγκριθεί στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής 
σύμφωνα με το άρθρο 17, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι επικοινωνιακές δραστηριότητες της 
Επιτροπής οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, ιδίως όσον αφορά την 
υποχρέωση χρήσης της στήριξης που 
παρέχεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού, 
διαδίδονται επαρκώς στα κατάλληλα 
περιφερειακά και τοπικά επίπεδα. 
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ετήσια έκθεση Τριμηνιαία έκθεση

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση 
του Μηχανισμού που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό.

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ταυτόχρονα 
τριμηνιαία έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με την υλοποίηση του Μηχανισμού που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 54

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 τριμηνιαία 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.

Or. en
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Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

3. Η τριμηνιαία έκθεση περιλαμβάνει 
επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τη χρήση του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης για την κατάρτιση, την 
εφαρμογή, την αναθεώρηση και τη 
βελτίωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας· και

Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) πληροφορίες σχετικά με την 
έκταση των διαβουλεύσεων με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, πριν από την 
υποβολή των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας·
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Τροπολογία 58

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. Έως το ... [τέσσερα έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
η Επιτροπή υποβάλλει ταυτόχρονα 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.

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι ενημερωτικές και επικοινωνιακές 
δράσεις της Επιτροπής οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, ιδίως 
όσον αφορά την υποχρέωση χρήσης της 
στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού, διαδίδονται επαρκώς στα 
κατάλληλα περιφερειακά και τοπικά 
επίπεδα.

Or. en
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Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 διαγράφεται
Διαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27a
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 
και 2 και στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 
επτά ετών από ... [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της περιόδου των επτά ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλουν 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. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το 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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Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2.4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμβάλλει στην 
εφαρμογή των αρχών του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 
στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών,

Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2.4 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμβάλλει σε ένα 
καλύτερο μέλλον για την επόμενη γενιά,

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2.4 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμβάλλει στην 
υιοθέτηση ολοκληρωμένων επενδυτικών 
σχεδίων για ψηφιακές υποδομές και 
δεξιότητες, καθώς και στη δημιουργία 
αποτελεσματικού πλαισίου 



PE655.646v01-00 46/46 PA\1209952EL.docx

EL

χρηματοδότησης για αυτά, γεγονός που 
αναμένεται να εξασφαλίσει την 
υψηλότερη δυνατή ανταγωνιστικότητα 
για τις περιφέρειες της Ένωσης.

Or. en


