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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που 
είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) Λαμβάνοντας υπόψη την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 
Ένωσης στο σύνολό της και την 
ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών της, 
η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει τους 
ακόλουθους στόχους στο άρθρο 191 της 
Συνθήκης: διατήρηση, προστασία και 
βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και συνετή και 
ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων·

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β) Εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για 
το συμπέρασμα του Συμβουλίου της 
21ης Ιουλίου 2020 που μείωσε σημαντικά 
τη χρηματοδότηση που προορίζεται για 
την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα 
μέσω προγραμμάτων της Ένωσης και 
χρηματοδοτικών μέσων από τη δέσμη 
μέτρων για την ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
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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. 
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να 
επικαιροποιηθεί προοδευτικά μέσω της 
χρήσης εναρμονισμένων δεικτών, ώστε 
να δοθεί καθοδήγηση στα κράτη μέλη 
σχετικά με το πού χρειάζονται 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις για τη στήριξη της μετάβασης 
προς μια ευρωπαϊκή κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με στόχο να συμπεριληφθούν 
όλοι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών (UNSDGs) και οι 
στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας στην αξιολόγησή της. 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.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a) Χρόνο με τον χρόνο, η 
ατμόσφαιρα θερμαίνεται και το κλίμα 
αλλάζει. Από τα οκτώ εκατομμύρια είδη 
του πλανήτη, το ένα εκατομμύριο 



AD\1215025EL.docx 5/50 PE658.853v01-00

EL

κινδυνεύει με εξαφάνιση. Τα δάση και οι 
ωκεανοί ρυπαίνονται και 
καταστρέφονται. Η απάντηση σε αυτές 
τις προκλήσεις είναι η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία1α. Αποσκοπεί στην 
προστασία, τη διατήρηση και την 
ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της 
Ένωσης, καθώς και στην προστασία της 
υγείας και της ευημερίας των πολιτών 
από κινδύνους και επιπτώσεις που 
σχετίζονται με το περιβάλλον. Η 
αποτελεσματική εφαρμογή της θα 
απαιτήσει τη διοχέτευση των δημόσιων 
δαπανών και των ιδιωτικών επενδύσεων 
σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό προς 
έξυπνες λύσεις τόσο για το κλίμα όσο και 
για το περιβάλλον και την οικονομία της 
Ένωσης.
_________________
1α COM(2019) 640 final

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι προκλήσεις που συνδέονται με το 
δημογραφικό ζήτημα έχουν ενισχυθεί από 
τη νόσο COVID-19. Η τρέχουσα πανδημία 
COVID-19, καθώς και η προηγούμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
έδειξαν ότι η ανάπτυξη υγιών και 
ανθεκτικών οικονομιών και 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων 
βασισμένων σε ισχυρές οικονομικές και 
κοινωνικές δομές βοηθά τα κράτη μέλη να 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε 

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

ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις 
κρίσεις και να ανακάμπτουν ταχύτερα από 
αυτές. Οι μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης 
λόγω της νόσου COVID-19 θα εξαρτηθούν 
σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα 
ανακάμψουν οι οικονομίες των κρατών 
μελών από την κρίση, γεγονός που με τη 
σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
ανθεκτικότητας και της βιώσιμης 
μετάβασης των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αξιοποίηση της 
περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάκαμψης, για 
την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και για την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να επανέλθουν 
οι οικονομίες σε βιώσιμη πορεία 
ανάκαμψης και να αποφευχθεί η περαιτέρω 
διεύρυνση των αποκλίσεων στην Ένωση.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού περιβαλλοντικής, κοινωνικής και 
οικονομικής ανθεκτικότητας των 
εγχώριων οικονομιών, ενισχύουν την 
ικανότητα προσαρμογής, την ικανότητα 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, την 
κυκλική και πράσινη μετάβαση και 
απελευθερώνουν το αναπτυξιακό δυναμικό 
και επιτυγχάνουν την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία, είναι μία από τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 
Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας να 
τεθεί η ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και 
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ταχεία ανάκαμψη. να υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και 
περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάκαμψης. 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον 
απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
ταχεία και βιώσιμη ανάκαμψη. Χαιρετίζει 
τις πέντε αρχές υψηλού επιπέδου για την 
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα που 
εισήγαγε η ομάδα τεχνικών 
εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση (TEG).
_________________

1α 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Για τον λόγο 
αυτό, είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν 
οι επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και η 
ανθεκτικότητα της Ένωσης και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο βιώσιμο 
αναπτυξιακό δυναμικό. Η πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε βιώσιμες, κυκλικές και 
κλιματικά ουδέτερες και ψηφιακές 
τεχνολογίες, ικανότητες και διαδικασίες 
που αποσκοπούν στην επίτευξη των 
στόχων μηδενικών καθαρών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση 
έως το 2050, στη στήριξη της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια, στην ανάπτυξη 
μοντέλων κυκλικής οικονομίας και σε 
άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
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αλυσίδων εφοδιασμού. 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.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α) Η πραγματοποίηση επενδύσεων 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
και υγείας για να αντιμετωπιστούν 
μελλοντικές πανδημίες, 
συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας 
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων 
για τα εθνικά και περιφερειακά 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, και 
για να βελτιωθεί η γενική υγεία στις 
κοινωνίες, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός 
να είναι υγιέστερος και λιγότερο 
ευάλωτος σε υγειονομικές απειλές και να 
δοθεί ώθηση στη δημιουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, είναι 
σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης και για την 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Επί του παρόντος, κανένα μέσο δεν 
προβλέπει άμεση χρηματοδοτική στήριξη 
που να συνδέεται με την επίτευξη 
αποτελεσμάτων και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και δημόσιων 
επενδύσεων των κρατών μελών ως 

(7) Επί του παρόντος, κανένα μέσο δεν 
προβλέπει άμεση χρηματοδοτική στήριξη 
που να συνδέεται με την επίτευξη 
αποτελεσμάτων και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και δημόσιων 
επενδύσεων των κρατών μελών ως 
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απάντηση στις προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
και με σκοπό την επίτευξη διαρκούς 
αντικτύπου στην παραγωγικότητα και την 
ανθεκτικότητα της οικονομίας των κρατών 
μελών.

απάντηση στις προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
και με σκοπό την επίτευξη διαρκούς 
αντικτύπου στην παραγωγικότητα, τη 
βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα της 
οικονομίας των κρατών μελών.

Τροπολογία 10

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 
και σχετικών δημόσιων επενδύσεων στα 
κράτη μέλη, ενόψει της επίτευξης των 
στόχων της νέας στρατηγικής βιώσιμης 
ανάπτυξης που ορίζεται στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία. Ο Μηχανισμός θα 
πρέπει να είναι πλήρης και να επωφελείται 
από την εμπειρία που έχουν αποκτήσει η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη από τη χρήση 
άλλων μέσων και προγραμμάτων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EURI)] και εντός των ορίων των 
πόρων που διατίθενται δυνάμει του, θα 

(10) Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EURI)] και εντός των ορίων των 
πόρων που διατίθενται δυνάμει του, θα 
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πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση των 
άνευ προηγουμένου επιπτώσεων της 
κρίσης λόγω της νόσου COVID-19. Οι εν 
λόγω πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπον ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στον 
κανονισμό [EURI].

πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση των 
άνευ προηγουμένου επιπτώσεων της 
κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 και για 
τη διασφάλιση της βιώσιμης και 
πράσινης ανάκαμψης. Οι εν λόγω 
πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπον ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στον 
κανονισμό [EURI].

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α) Ο Μηχανισμός θα πρέπει να 
στηρίζει έργα που σέβονται την αρχή της 
προσθετικότητας της χρηματοδότησης 
της Ένωσης και δημιουργούν πραγματική 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ο 
Μηχανισμός δεν θα πρέπει να 
υποκαθιστά τακτικές εθνικές δαπάνες και 
δεν θα πρέπει να αντιβαίνει στα 
στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα 
της Ένωσης και, ως εκ τούτου, δεν θα 
πρέπει να χρηματοδοτεί επενδυτικά 
σχέδια τρίτων χωρών. 

Τροπολογία 13

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 

(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 
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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.

της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας, και στην επίτευξη ενός 
στόχου δαπανών για το κλίμα της τάξης 
του 30 % και ενός στόχου δαπανών 
σχετικά με τη βιοποικιλότητα της τάξης 
του 10 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. Ως γενική αρχή, 
όλες οι δαπάνες της Ένωσης θα πρέπει να 
συνάδουν με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού. Η ταξινόμηση 
της ΕΕ που κατοχυρώνεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση 
της υλοποίησης των εν λόγω στόχων.

_________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 
και για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, 
σ. 13).

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την υλοποίηση αυτών των 
συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της υλοποίησης του 
Μηχανισμού, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης. Επίσης, θα 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
επιπτώσεις των εθνικών σχεδίων που 

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

υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στην προώθηση όχι μόνο της 
μετάβασης προς μια βιώσιμη και 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, αλλά και 
του ψηφιακού μετασχηματισμού. Και οι 
δύο αυτές πτυχές θα διαδραματίσουν 
πρωταρχικό ρόλο στην επανεκκίνηση, την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές 
και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας 
μας. 

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η συμβολή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων στους έξι 
τομείς πολιτικής που προσδιορίζονται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
μέσω της προώθησης της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και η 
συμβολή στην επίτευξη των στόχων των 
πολιτικών της Ένωσης, των UNSDGs, 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και της συμφωνίας του 
Παρισιού, καθώς και η συμβολή στην 
ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Για τον 
σκοπό αυτόν, θα πρέπει να συμβάλει στη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, την 
προώθηση της ψηφιακής μετάβασης 
καθώς και τη στήριξη της δίκαιης και 
χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης προς μια 
περιβαλλοντικά βιώσιμη, αποδοτική από 
άποψη χρήσης πόρων και ενέργειας και 
κυκλική οικονομία, στην οποία θα έχουν 
μηδενιστεί οι καθαρές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου το αργότερο έως το 2050, 
ώστε να αποκαταστήσει το βιώσιμο 
αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών της 
Ένωσης στον απόηχο της κρίσης, να 
ενισχύσει την ισόρροπη ως προς το φύλο 
δημιουργία θέσεων εργασίας και να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδει με τις σχετικές ειδικές 
ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων και να 
υποστηρίζει τη μετάβαση σε μια βιώσιμη 
και κλιματικά ουδέτερη ευρωπαϊκή 
οικονομία έως το αργότερο το 2050 και 
την ψηφιακή της μετάβαση. Τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να σχεδιάσουν τις επενδύσεις τους 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία ως τη νέα στρατηγική της 
Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον 
Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, τους UNSDGs και το 
ψηφιακό θεματολόγιο.  Τα μέτρα θα 
πρέπει να καθιστούν δυνατή την ταχεία 
επίτευξη των στόχων και των συνεισφορών 
που καθορίζονται στα εθνικά σχέδια για 
την ενέργεια και το κλίμα και τις 
επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης και της αρχής «εφόσον δεν 
βλάπτουν σοβαρά» που αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852.

Τροπολογία 18

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. 

(18) Το Συμβούλιο, σε στενή 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, θα πρέπει να μπορεί να 
συζητήσει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου την κατάσταση της ανάκαμψης, 
της ανθεκτικότητας, της κλιματικής 
μετάβασης και της προσαρμογής στην 
Ένωση, προκειμένου αυτή να λαμβάνεται 
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Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
κατάλληλα στοιχεία, η εν λόγω συζήτηση 
θα πρέπει να βασίζεται στις στρατηγικές 
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.

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 
διάθεσή της η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και, εάν υπάρχουν, 
στις πληροφορίες για την υλοποίηση των 
σχεδίων κατά τα προηγούμενα έτη και 
στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα 
εθνικά σχέδια μετάβασης.

Τροπολογία 19

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 

(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 στους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και 
ιδίως στο δυναμικό βιώσιμης ανάπτυξης, 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
οικονομική, κοινωνική ανθεκτικότητα και 
στην υποστήριξη για τη μετάβαση προς 
μια βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη 
ευρωπαϊκή οικονομία το αργότερο έως το 
2050 και την ψηφιακή της μετάβαση·θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
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πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του επικαιροποιημένου 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει να 
επιδιωχθεί και να επιτευχθεί στενή 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών καθ’ όλη τη διαδικασία.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
ο Μηχανισμός συμβάλλει αποτελεσματικά 
στην πράσινη μετάβαση, τα εθνικά 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, ιδίως τον υπέρτατο στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας έως το 
2050 το αργότερο, και να 
συμμορφώνονται με την αρχή «εφόσον 
δεν βλάπτουν σοβαρά» που αναφέρεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να ενισχύσει αποτελεσματικά 
το δυναμικό βιώσιμης ανάπτυξης, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 
του κράτους μέλους, να μετριάσει τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
της κρίσης και να συμβάλει στην 
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής και να στηρίξει τη 
μετάβαση προς μια βιώσιμη και 
κλιματικά ουδέτερη ευρωπαϊκή οικονομία 
έως το 2050 το αργότερο και την 
ψηφιακή της μετάβαση, για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
επικαιροποιημένου Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου· κατά πόσον το σχέδιο συνάδει 
με τις δεσμεύσεις της Ένωσης που 
απορρέουν από τη Συμφωνία του 
Παρισιού, ιδίως με τους στόχους της 
Ένωσης για το κλίμα που ορίζονται στον 
[κανονισμό (ΕΕ) 2020/XXX για τη 
θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 (ο «ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα»)] και περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
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θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
σχέδιο αποκλείει δραστηριότητες που δεν 
συμμορφώνονται με την αρχή «εφόσον 
δεν βλάπτουν σοβαρά» που αναφέρεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852· κατά 
πόσον το προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
έργων δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Προκειμένου να εκτιμηθεί εάν τα 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη 
εξυπηρετούν αποτελεσματικά τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
η ταξινόμηση της ΕΕ που κατοχυρώνεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852. Η θετική 
αξιολόγηση ενός σχεδίου από την 
Επιτροπή θα πρέπει να εξαρτάται από 
την αποτελεσματική συμβολή του σχεδίου 
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στην πράσινη μετάβαση.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Ως συμβολή στην κατάρτιση 
σχεδίων υψηλής ποιότητας και για να 
βοηθηθεί η Επιτροπή στην αξιολόγηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και στην 
αξιολόγηση του βαθμού επίτευξής τους, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η χρήση συμβουλών 
από εμπειρογνώμονες και, κατόπιν 
αιτήματος του κράτους μέλους, η παροχή 
συμβουλών από ομοτίμους. Η ειδική 
ομάδα για την ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα της Επιτροπής θα πρέπει 
να βοηθά τα κράτη μέλη στην κατάρτιση 
και την επεξεργασία των αντίστοιχων 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς 
τους και θα πρέπει να διασφαλίζει ότι θα 
ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες 
της Ένωσης, ιδίως τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας, 
χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που 
παρέχει η ταξινόμηση της ΕΕ, η οποία 
κατοχυρώνεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2020/852.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Υπό την προϋπόθεση ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πληροί 
ικανοποιητικά τα κριτήρια αξιολόγησης, 
στο οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να 
διατίθεται η μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά όταν το εκτιμώμενο συνολικό 
κόστος των μεταρρυθμίσεων και των 

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

επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
ισούται με, ή υπερβαίνει, το ποσό της 
μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς. 
Αντιθέτως, στο οικείο κράτος μέλος θα 
πρέπει να διατίθεται ποσό ίσο με το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όταν το εν 
λόγω εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι 
χαμηλότερο από τη μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά. Δεν θα πρέπει 
να χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά 
στο κράτος μέλος εάν το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν πληροί 
ικανοποιητικά τα κριτήρια αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης 
της ΕΕ που κατοχυρώνεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 και της αρχής 
«εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» που 
αναφέρεται στον εν λόγω κανονισμό.

Τροπολογία 25

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 

(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 τη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη και κλιματικά 
ουδέτερη ευρωπαϊκή οικονομία έως το 
2050 το αργότερο και την ψηφιακή της 
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 
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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.

πρόσθετα χρονικά προσδιορισμένα και 
επιστημονικά τεκμηριωμένα 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.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την υλοποίηση του Μηχανισμού που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό. Η 
εν λόγω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνουν τα κράτη μέλη ως προς τα 
εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας· θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
όγκο των εσόδων που διατέθηκαν στον 
Μηχανισμό στο πλαίσιο του Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
το προηγούμενο έτος, ανά γραμμή του 
προϋπολογισμού, και τη συνεισφορά των 
ποσών που συγκεντρώνονται μέσω του 

(37) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την υλοποίηση του Μηχανισμού που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό. Η 
εν λόγω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνουν τα κράτη μέλη ως προς τα 
εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας· θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
όγκο των εσόδων που διατέθηκαν στον 
Μηχανισμό στο πλαίσιο του Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
το προηγούμενο έτος, ανά γραμμή του 
προϋπολογισμού, και τη συνεισφορά των 
ποσών που συγκεντρώνονται μέσω του 
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Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού.

Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού. Θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει τη συμβολή του 
Μηχανισμού στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και 
τη βιωσιμότητα, ιδίως των στόχων της 
Ένωσης για το κλίμα που ορίζονται στον 
[κανονισμό (ΕΕ) 2020/ΧΧΧ για τη 
θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 (ο «ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα»)] και των προτεραιοτήτων που 
καθορίζονται στα εθνικά σχέδια για το 
κλίμα και την ενέργεια (ΕΣΕΚ).

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης. Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
σχετίζονται με την έγκριση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και με την 
καταβολή της χρηματοδοτικής στήριξης 
εφόσον πληρούνται τα σχετικά ορόσημα 
και στόχοι θα πρέπει να ασκούνται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη 
σχετική διαδικασία εξέτασης13 . Μετά την 
έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, το 
οικείο κράτος μέλος και η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συμφωνήσουν για ορισμένες 
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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.

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.

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

13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αναφέρεται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, τους στόχους της 
Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον, 
και ιδίως τη μετάβαση προς την επίτευξη 
των επικαιροποιημένων στόχων της 
Ένωσης για το κλίμα το 2030 και τη 
συμμόρφωση με τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας της Ένωσης 
έως το 2050 σύμφωνα με τον [κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/ΧΧΧ για τη θέσπιση πλαισίου 
με στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ο 
«ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα»)], την 
ψηφιακή μετάβαση, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες, την έρευνα και την 
καινοτομία, την έξυπνη, διατηρήσιμη, 
ισόρροπη ως προς το φύλο και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, την απασχόληση 
και τις επενδύσεις και τη σταθερότητα των 
χρηματοοικονομικών συστημάτων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών και τη συμβολή στη στρατηγική 
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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.

αυτονομία της Ένωσης, τον μετριασμό 
των κοινωνικών και οικονομικών 
επιπτώσεων της κρίσης και τη στήριξη της 
μετάβασης προς την επίτευξη των 
επικαιροποιημένων στόχων της Ένωσης 
για το κλίμα το 2030 και τη συμμόρφωση 
με τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας της Ένωσης έως το 2050 
το αργότερο 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.

Όλες οι δραστηριότητες που λαμβάνουν 
στήριξη στο πλαίσιο των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας τηρούν 
την αρχή «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 του  
κανονισμού (ΕΕ) 2020/852. Επιπλέον, οι 
δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν 
στήριξη στο πλαίσιο των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
εμπίπτουν στους ειδικούς τομείς 
οικονομικών δραστηριοτήτων οι οποίοι 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
2020/852 συμμορφώνονται με τα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού.
Για να συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
και να είναι απόλυτα συμβατά με αυτούς 
τους στόχους, τουλάχιστον το 37% των 
κονδυλίων του Μηχανισμού  
διοχετεύονται σε δράσεις για το κλίμα. Το 
10 % των κονδυλίων του Μηχανισμού 
διοχετεύονται σε δράσεις για τη 
βιοποικιλότητα, ένα μέρος των οποίων 
μπορεί να επικαλύπτεται με επενδύσεις 
που διοχετεύονται σε δράσεις για το 
κλίμα. Ο συνδυασμός των δαπανών που 
σχετίζονται με το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα έχει ως αποτέλεσμα να 
διατίθεται τουλάχιστον το 40 % του 
συνολικού προϋπολογισμού του 
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Μηχανισμού.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο Μηχανισμός δεν αντιβαίνει στα 
στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα 
της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
παρέχεται στήριξη σε έργα που αποτελούν 
μέρος στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων 
τρίτων χωρών.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Μέτρα που συνδέουν τον Μηχανισμό με 

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

Τροπολογία 32

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 

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τους 
γενικούς και ειδικούς στόχους του 
Μηχανισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 
4 του παρόντος κανονισμού και 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των 
σχετικών ειδικών ανά χώρα προκλήσεων 
και προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
ιδίως εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν 
από τους στόχους της Ένωσης για το 
κλίμα και το περιβάλλον, ιδίως τη 
μετάβαση προς την επίτευξη των 
επικαιροποιημένων στόχων της Ένωσης 
για το κλίμα το 2030 και τη συμμόρφωση 
με τον στόχο της κλιματικής 
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πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης22 
, και στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και 
στα επιχειρησιακά προγράμματα στο 
πλαίσιο των κονδυλίων της Ένωσης.

ουδετερότητας της Ένωσης έως το 2050 
σύμφωνα με τον [κανονισμό (ΕΕ) 
2020/ΧΧΧ για τη θέσπιση πλαισίου με 
στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ο 
«ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα»)] 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, 
καθώς και στις μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές τους, 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.

Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με μια πορεία 
που αποσκοπεί στην επίτευξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου της συμφωνίας 
του Παρισιού για τη θερμοκρασία, 
λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, και 
ιδίως την ειδική έκθεση της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) σχετικά με 
την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 
1,5°C.
Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας υποστηρίζουν μόνο 
δραστηριότητες που δεν προκαλούν 
σημαντική ζημία σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 
Επιπλέον, οι δραστηριότητες οι οποίες 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που εμπίπτουν στους ειδικούς τομείς 
οικονομικών δραστηριοτήτων οι οποίοι 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
2020/852 συμμορφώνονται με τα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στο 
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άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου 
της κλιματικής ουδετερότητας στα κράτη 
μέλη το αργότερο έως το 2050 και θα 
συνάδουν πλήρως με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
τουλάχιστον το 37 % του ποσού κάθε 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
διοχετεύεται στη χρηματοδότηση 
δράσεων για το κλίμα. Το 10 % του ποσού 
κάθε σχεδίου  ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας διοχετεύεται σε δράσεις 
για τη βιοποικιλότητα, ένα μέρος των 
οποίων μπορεί να επικαλύπτεται με 
επενδύσεις που προορίζονται για δράσεις 
για το κλίμα. Ο συνδυασμός των δαπανών 
που σχετίζονται με το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα έχει ως αποτέλεσμα να 
διατίθεται τουλάχιστον του 40 % του 
συνολικού ποσού κάθε σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

_________________ _________________

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. […]

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνουν μέτρα 
που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
και υγείας ενόψει μελλοντικών 
πανδημιών και με σκοπό να βελτιωθεί η 
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γενική υγεία στις κοινωνίες, ώστε να 
επιτευχθεί ένας γενικός στόχος υψηλού 
επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η Επιτροπή καταρτίζει 
σημειώσεις τεχνικής καθοδήγησης 
σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των 
κριτηρίων «εφόσον δεν βλάπτουν 
σοβαρά» που αναφέρονται στο άρθρο 17 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, των 
τεχνικών κριτηρίων ελέγχου που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 του εν λόγω 
κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού 
στον Μηχανισμό που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν χρηματοδοτούν 
επενδύσεις που οδηγούν σε εγκλωβισμό 
στοιχείων ενεργητικού που υπονομεύουν 
την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για 
το κλίμα και το περιβάλλον. 
Συγκεκριμένα, δεν περιλαμβάνουν  
επενδύσεις που συνδέονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
τη μεταφορά, την αποθήκευση ή την 
καύση ορυκτών καυσίμων.
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι δεόντως 
αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο. Στο 
σχέδιο παρατίθενται ιδιαίτερα τα 
ακόλουθα στοιχεία:

3. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι δεόντως 
αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο. Στο 
σχέδιο παρατίθενται ιδιαίτερα τα 
ακόλουθα στοιχεία, τα οποία είναι 
αναγκαία για τη διασφάλιση της 
εκπλήρωσης των όρων επιλεξιμότητας 
που ορίζονται στο άρθρο 14 :

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το δυναμικό βιώσιμης 
ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την οικονομική, 
περιβαλλοντική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του οικείου κράτους 
μέλους, μετριάζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και 
βελτιώνει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή και σύγκλιση, καθώς και 
του τρόπου με τον οποίο το σχέδιο θα 
μειώσει σημαντικά το επενδυτικό κενό 
που παρεμποδίζει την επίτευξη των 
κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων 
της Ένωσης. Στις περιπτώσεις όπου ο 
Μηχανισμός χρησιμοποιείται για τη 
στήριξη μιας εταιρείας που 
δραστηριοποιείται σε τομέα υψηλής 
έντασης άνθρακα, τα κράτη μέλη θα 
γνωστοποιούν τον τρόπο με τον οποίο η 
εταιρεία προτίθεται να ευθυγραμμίσει το 
επιχειρηματικό της μοντέλο με τη 
Συμφωνία του Παρισιού και τους 
σχετικούς κλιματικούς στόχους της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου μέσω της 
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δημοσιοποίησης σχεδίων μετάβασης από 
την εταιρεία.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην επίτευξη των 
κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων 
της Ένωσης και συγκεκριμένα του 
τρόπου με τον οποίο συνεισφέρουν σε 
καθένα από τα κατωτέρω:
(i) στη μετάβαση προς την επίτευξη των 
επικαιροποιημένων στόχων της Ένωσης 
για το κλίμα το 2030 και τη συμμόρφωση 
με τον στόχο της Ένωσης για την 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 
σύμφωνα με τον [κανονισμό (ΕΕ) 
2020/XXX για τη θέσπιση πλαισίου με 
στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ο 
«ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα»)]·
(ii) στην τήρηση της αρχής «εφόσον δεν 
βλάπτουν σοβαρά» που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 
και στη συμβατότητα με τα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω 
κανονισμού·
(iii) στη συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων ενσωμάτωσης της διάστασης του 
κλίματος και της βιοποικιλότητας που 
αναφέρονται στο άρθρο 14, 
παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο, με βάση 
τα κριτήρια που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852·
(iv) στη σημαντική μείωση του εθνικού 
επενδυτικού κενού που παρεμποδίζει την 
επίτευξη των κλιματικών και 
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περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης·
(v) στη συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων της πολιτικής της Ένωσης για τη 
βιωσιμότητα, λαμβανομένων υπόψη των 
στόχων που καθορίζονται στα ΕΣΕΚ· και
(vi) στη συμβολή στην αντιμετώπιση των 
κοινωνικών, οικονομικών ή 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
απορρέουν από τη μετάβαση·

Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται 
να συνεισφέρουν στην ψηφιακή μετάβαση 
ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που απορρέουν από αυτή·

Τροπολογία 40

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται 
να συμβάλουν στην υλοποίηση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών 
μελών της, και συγκεκριμένα της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της 
Συμφωνίας του Παρισιού, των ΕΣΕΚ και 
των επικαιροποιήσεών τους βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, των σχεδίων 
δίκαιης εδαφικής μετάβασης στο πλαίσιο 
του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων στο 
πλαίσιο άλλων ταμείων της Ένωσης·
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Τροπολογία 41

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται 
να συμβάλουν στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και υγείας 
ενόψει μελλοντικών πανδημιών και για να 
βελτιωθεί η δημόσια υγεία στις κοινωνίες 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της υψηλής 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

Τροπολογία 42

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται 
να αποφέρουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά 
τον καθορισμό του ποσού που θα 
κατανεμηθεί στο οικείο κράτος μέλος, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αναλυτικές 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το 
οικείο κράτος μέλος στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που παρέχει 
το οικείο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 3, και τυχόν 

2. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά 
τον καθορισμό του ποσού που θα 
κατανεμηθεί στο οικείο κράτος μέλος, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αναλυτικές 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το 
οικείο κράτος μέλος στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που παρέχει 
το οικείο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 3, και τυχόν 
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άλλες σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως εκείνων που 
περιέχονται στο εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων και στο εθνικό σχέδιο 
για την ενέργεια και το κλίμα του οικείου 
κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, 
πληροφορίες από την τεχνική υποστήριξη 
που παρέχεται μέσω του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης.

άλλες σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως του εθνικού 
προγράμματος μεταρρυθμίσεων, του 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης και του 
εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το 
κλίμα του οικείου κράτους μέλους και, 
κατά περίπτωση, πληροφοριών από την 
τεχνική υποστήριξη που παρέχεται μέσω 
του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην επίτευξη των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης και 
συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο 
συνεισφέρουν σε καθένα από τα 
κατωτέρω:
(i) στη μετάβαση προς την επίτευξη των 
επικαιροποιημένων στόχων της Ένωσης 
για το κλίμα το 2030 και τη συμμόρφωση 
με τον στόχο της Ένωσης για την 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 
σύμφωνα με τον [κανονισμό (ΕΕ) 
2020/XXX για τη θέσπιση πλαισίου με 
στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ο 
«ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα»)]·
στην τήρηση της αρχής «εφόσον δεν 
βλάπτουν σοβαρά» που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 
και στη συμβατότητα με τα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω 
κανονισμού·
(iii) στη συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων ενσωμάτωσης της διάστασης του 
κλίματος και της βιοποικιλότητας που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 
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τέταρτο εδάφιο, με βάση τα κριτήρια που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852·
(iv) στη σημαντική μείωση του εθνικού 
επενδυτικού κενού που παρεμποδίζει την 
επίτευξη των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης·
(v) στη συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων της πολιτικής της Ένωσης για τη 
βιωσιμότητα, λαμβανομένων υπόψη των 
στόχων που καθορίζονται στα ΕΣΕΚ· και
(vi) στη συμβολή στην αντιμετώπιση των 
κοινωνικών, οικονομικών ή 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
απορρέουν από τη μετάβαση·

Τροπολογία 45

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά πόσον το σχέδιο 
περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην ψηφιακή μετάβαση 
ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που απορρέουν από αυτή·

Τροπολογία 46

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) κατά πόσον το σχέδιο περιέχει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
και υγείας ενόψει μελλοντικών 
πανδημιών και με στόχο να βελτιωθεί η 
γενική υγεία στις κοινωνίες, ώστε να 
επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας·
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Τροπολογία 47

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) κατά πόσον οι διαβουλεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν για την κατάρτιση 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και οι διάλογοι που έχουν 
προγραμματιστεί σε σχέση με την 
υλοποίηση του μηχανισμού, εξασφαλίζουν 
ότι όλα τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη θα 
έχουν ουσιαστικές ευκαιρίες να 
συμμετάσχουν στην κατάρτιση και την 
υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας·

Τροπολογία 48

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) συμμόρφωση του κράτους μέλους 
με τις αξίες της Ένωσης που 
διατυπώνονται στο άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Τροπολογία 49

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

το αργότερο ... [έξι μήνες μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 26α για τη συμπλήρωση του 
στοιχείου β) της παρούσας παραγράφου 
με τον καθορισμό μεθοδολογίας για τον 
προσδιορισμό των δαπανών για την 
ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα 
και των περιβαλλοντικών δράσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για 
τη βιοποικιλότητα, όπως αναφέρεται στο 
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άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού. Η 
μεθοδολογία βασίζεται στο σύστημα 
ταξινόμησης της ΕΕ που θεσπίστηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 και 
χρησιμοποιεί τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου 
που έχει θεσπίσει η Επιτροπή σύμφωνα 
με τα άρθρα 10, παράγραφος 3 και 11, 
παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, 
καθώς και με τις αρχές που ορίζονται στο 
άρθρο 15, παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/852.
Το αργότερο έξι μήνες μετά την έκδοση 
της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, η 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου αναθεωρείται με 
σκοπό να χρησιμοποιηθούν τα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου που ορίζονται στις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 15, 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/852.

Τροπολογία 50

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις 
αξιολογήσεις που διενεργούνται σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 51

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 

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, εντός 
τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της 
επίσημης υποβολής του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το 
κράτος μέλος. Εάν η Επιτροπή 
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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.

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.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2 θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26α.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

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 

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, 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 
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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.

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.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
όπως έχουν εγκριθεί στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής 
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.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των δραστηριοτήτων και τα 
αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 
Για τον σκοπό αυτόν επιβάλλονται 
αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 
στους αποδέκτες χρηματοδότησης της 
Ένωσης.

2. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των δραστηριοτήτων και τα 
αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αξιόπιστο, ανεξάρτητο, 
αποτελεσματικό και έγκαιρο, και 
δημοσιοποιούνται. Για τον σκοπό αυτόν 
επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες 
χρηματοδότησης της Ένωσης.
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την 
προέλευση και διασφαλίζουν την προβολή 
της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως 
κατά την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, επισημαίνοντας με 
σαφή τρόπο τη χρηματοδότηση ως 
χρηματοδότηση της Ένωσης και 
παρέχοντας συνεκτικές, αποτελεσματικές 
και αναλογικές στοχευμένες πληροφορίες 
σε πολλαπλά ακροατήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης και του κοινού. Οι αποδέκτες 
διασφαλίζουν την προβολή των δαπανών 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού, χρησιμοποιώντας στα 
υποστηριζόμενα έργα τη σήμανση 
«πρωτοβουλία της ΕΕ για την 
ανάκαμψη» με εμφανή τρόπο.

Τροπολογία 57

Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26a
Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 17 παράγραφος 1 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για χρονικό διάστημα επτά 
ετών από … [ημέρα έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].
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3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 17 παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων 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 αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.
4. Πριν από την έκδοση μιας κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
5. Μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 
παράγραφος 3 και του άρθρου 17 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
ενημερώσει αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.
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Τροπολογία 58

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στη μετάβαση προς μια βιώσιμη και 
κλιματικά ουδέτερη ευρωπαϊκή οικονομία 
έως το 2050 το αργότερο, και ιδίως τη 
συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης για τη 
βιωσιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους που καθορίζονται στα ΕΣΕΚ και 
τους κλιματικούς στόχους της Ένωσης 
που ορίζονται στον [κανονισμό (ΕΕ) 
2020/XXX για τη θέσπιση πλαισίου με 
στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ο 
«ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα»)] και 
τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση των 
κοινωνικών, οικονομικών ή 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτήν τη μετάβαση·

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2 Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση ή 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές.

2.2 Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους της Ένωσης ή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτούς.

Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του 
κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα στοιχεία:

Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του 
κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλα 
τα ακόλουθα στοιχεία:

Πεδίο εφαρμογής
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Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – 
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην καθιέρωση συστημάτων 
φιλικών προς το κλίμα και το περιβάλλον, 
καθώς και στον οικολογικό 
προσανατολισμό οικονομικών ή 
κοινωνικών τομέων, με σκοπό τη 
συμβολή στην επίτευξη του συνολικού 
στόχου για κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη 
έως το 2050,

– Η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην επίτευξη των κλιματικών 
και περιβαλλοντικών στόχων της 
Ένωσης, και ιδίως του στόχου της 
μετάβασης προς την επίτευξη των 
επικαιροποιημένων κλιματικών στόχων 
της Ένωσης για το 2030 και τη 
συμμόρφωση με τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας της Ένωσης 
το αργότερο έως το 2050 σύμφωνα με τον 
[κανονισμό 2020/XXX για τη θέσπιση 
πλαισίου για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ο 
«Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα»)] και 
στο πλαίσιο συνεκτίμησης των στόχων 
που καθορίζονται στα ΕΣΕΚ και των 
κριτηρίων που ορίζονται στην 
ταξινόμηση της ΕΕ·

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – 
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό οικονομικών ή 
κοινωνικών τομέων·

διαγράφεται

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – 
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περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προκύπτουν από την 
πράσινη και/ή την ψηφιακή μετάβαση,

– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προκύπτουν από τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους της Ένωσης και ιδίως από τη 
μετάβαση προς μια βιώσιμη και 
κλιματικά ουδέτερη ευρωπαϊκή οικονομία 
έως το 2050 το αργότερο,

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – 
περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων συνάδει με μια πορεία που 
αποσκοπεί στην επίτευξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου της συμφωνίας 
του Παρισιού για τη θερμοκρασία, 
λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, και 
ιδίως την ειδική έκθεση της IPCC 
σχετικά με την υπερθέρμανση του 
πλανήτη κατά 1,5°C.
– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων συνάδει με την αρχή «εφόσον δεν 
βλάπτουν σοβαρά» που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 του  κανονισμού (ΕΕ) 2020/852.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – 
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η εφαρμογή των προβλεπόμενων – η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
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μέτρων αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο.

μέτρων αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο.

Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον τα 
μέτρα που προτείνονται με το σχέδιο είναι 
πιθανόν να συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων που σχετίζονται με τους 
κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 4.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2α Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
ψηφιακή μετάβαση ή στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που απορρέουν από 
αυτήν.
– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων συνάδει με την καθιέρωση 
συστημάτων φιλικών προς το κλίμα και 
το περιβάλλον, καθώς και στον 
οικολογικό προσανατολισμό της 
οικονομίας μας, με σκοπό τη συμβολή 
στην επίτευξη του συνολικού στόχου για 
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050 
το αργότερο·
και
– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό οικονομικών της 
ευρωπαϊκής οικονομίας·
και
– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προκύπτουν από την 
ψηφιακή μετάβαση
και
– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
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μέτρων αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2.4 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
δυναμικού βιώσιμης ανάπτυξης, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του κράτους μέλους, στον 
μετριασμό των οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής·

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – 
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
αδυναμιών της οικονομίας των κρατών 
μελών και στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού της οικονομίας 
του οικείου κράτους μέλους, στην τόνωση 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας και στον 
μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων της 
κρίσης, ενώ παράλληλα αποφεύγονται 
τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις των εν λόγω 
μέτρων για το κλίμα και το περιβάλλον,

– Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
αδυναμιών της οικονομίας των κρατών 
μελών και στην ενίσχυση του δυναμικού 
βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας του 
οικείου κράτους μέλους, και ειδικότερα 
των ΜΜΕ, στην τόνωση της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και στον μετριασμό των 
δυσμενών επιπτώσεων της κρίσης και 
στην προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, 
ενώ παράλληλα αποφεύγονται τυχόν 
δυσμενείς επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων 
για το κλίμα και το περιβάλλον, σύμφωνα 
με τα κριτήρια που ορίζονται στην 
ταξινόμηση της ΕΕ.
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Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – 
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αποσκοπεί στη μείωση της 
ευπάθειας που παρουσιάζει η οικονομία 
του κράτους μέλους σε κλυδωνισμούς,

– το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αποσκοπεί στη μείωση της 
ευπάθειας που παρουσιάζει η οικονομία 
του κράτους μέλους σε κλυδωνισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
σχετίζονται με τις δυσμενείς επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής ή με άλλους 
περιβαλλοντικούς κινδύνους·
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