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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει στην 
Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που 
είναι αρμόδιες επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών (στο εξής: Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο), συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, 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 
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πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική 
και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση.

καθορισμό και τον συντονισμό των 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική 
και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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. Η κρίση της νόσου COVID-19 έχει 
δυσανάλογες επιπτώσεις στις γυναίκες 
και τα κορίτσια λόγω των υφιστάμενων 
ανισοτήτων που οδηγούν, μεταξύ άλλων, 
σε αυξημένο κίνδυνο έμφυλης βίας κατά 
τη διάρκεια του περιορισμού της 
κυκλοφορίας και σε μεγαλύτερη 
εγκατάλειψη της αγοράς εργασίας που 
συνδέεται με μεγαλύτερη επιβάρυνση των 
καθηκόντων φροντίδας, υψηλότερο 
ποσοστό γυναικών που απασχολούνται σε 
τομείς που πλήττονται από τον 
περιορισμό της κυκλοφορίας, στην άτυπη 
οικονομία και σε τομείς με περισσότερο 
επισφαλή κατάσταση. Η τρέχουσα 
πανδημία COVID-19, καθώς και η 
προηγούμενη οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση, έδειξαν ότι η 
ανάπτυξη ενός ισχυρού συστήματος 
πρόνοιας βασισμένου στις δημόσιες 
υπηρεσίες και υγιών και ανθεκτικών 
οικονομιών και χρηματοπιστωτικών 
συστημάτων βασισμένων σε ισχυρές 
οικονομικές και κοινωνικές δομές βοηθά 
τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα και με πιο 
συμπεριληπτικό τρόπο σε κλυδωνισμούς 
και να ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτούς. 
Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
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τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη 
πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
στην Ένωση.

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 
ανισοτήτων και των διαρθρωτικών 
αδυναμιών των οικονομιών και για την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους και της 
συμπεριληπτικότητάς τους θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να επανέλθουν 
οι οικονομίες σε βιώσιμη πορεία 
ανάκαμψης και να αποφευχθεί η περαιτέρω 
διεύρυνση των κοινωνικών αποκλίσεων 
στην Ένωση και να επιταχυνθεί η 
πρόοδος προς την επίτευξη ισότητας των 
φύλων.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 κατέδειξε επίσης τον σημαντικό 
αντίκτυπό της στην ισότητα των φύλων 
στις κοινωνίες, αντικατοπτρίζοντας 
διάφορες ανισότητες μεταξύ γυναικών 
και ανδρών. Δεδομένου ότι η πλειονότητα 
των εργαζομένων στον τομέα της 
φροντίδας και σε άλλες βασικές 
υπηρεσίες της ΕΕ είναι γυναίκες, κατέστη 
εμφανής όχι μόνο ο δυσανάλογος φόρτος 
της κρίσης που επιβάρυνε τις γυναίκες, 
αλλά και ο βαθμός οριζόντιου και 
κάθετου διαχωρισμού της αγοράς 
εργασίας, ο οποίος επιδεινώνεται από την 
έλλειψη υπηρεσιών και υποδομών 
φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων. 
Επιπλέον, η έξαρση της έμφυλης βίας 
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κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού σε 
ολόκληρη την ΕΕ κατέδειξε ανησυχητική 
έλλειψη μέτρων προστασίας και στήριξης 
για τις γυναίκες που είναι θύματα ή 
κινδυνεύουν να υποστούν 
ενδοοικογενειακή βία. Το μέσο αυτό θα 
βοηθήσει τα κράτη μέλη να στηρίξουν και 
να αναπτύξουν πρωτοβουλίες με στόχο 
την πρόσβαση των γυναικών στην 
επιχειρηματικότητα, τη 
μικροχρηματοδότηση και τους κλάδους 
STEM, προωθώντας επίσης ευκαιρίες 
απασχόλησης — ιδίως στους τομείς 
προτεραιότητας της ψηφιακής και της 
πράσινης οικονομίας- διασφαλίζοντας 
πρωτοβουλίες για απασχόληση χωρίς 
διακρίσεις. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί στην αντιμετώπιση του 
διαχωρισμού στην αγορά εργασίας, με 
μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση του 
χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά 
την απασχόληση, τις αμοιβές και τις 
συντάξεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να χρησιμοποιήσουν το 
πρόγραμμα για την εφαρμογή και την 
ενίσχυση πρωτοβουλιών με στόχο την 
προώθηση και τη βελτίωση της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις υποδομές και τις υπηρεσίες 
φροντίδας. Οι υποδομές και οι υπηρεσίες, 
όπως τα καταφύγια και η υποστήριξη 
των θυμάτων βίας, θα είναι επίσης 
σημαντικές στην πορεία προς την 
ανάκαμψη από την κρίση.

Τροπολογία 5
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 

(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 
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πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 
Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας να 
τεθεί η ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και 
να υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον 
απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
ταχεία ανάκαμψη.

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. Οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να υλοποιηθούν με 
ιδιαίτερη προσοχή στους ευάλωτους 
πληθυσμούς και με σεβασμό της ισότητας 
των φύλων. Αυτό είναι ακόμη πιο 
αναγκαίο στον απόηχο της κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία, ώστε να ανοίξει ο 
δρόμος για ταχεία ανάκαμψη.

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι γυναίκες βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της κρίσης COVID-19, 
δεδομένου ότι αποτελούν την πλειονότητα 
των εργαζομένων στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη 
την ΕΕ, και εξισορροπούν τη μη 
αμειβόμενη παροχή φροντίδας με τις 
εργασιακές ευθύνες τους, κάτι που έχει 
καταστεί όλο και πιο δύσκολο για τους 
μόνους γονείς, κατηγορία στην οποία οι 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 85 %.  Οι 
επενδύσεις σε εύρωστες υποδομές 
φροντίδας είναι επίσης απαραίτητες 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότητα 
των φύλων, η οικονομική χειραφέτηση 
των γυναικών, η οικοδόμηση ανθεκτικών 
κοινωνιών, η καταπολέμηση των 
επισφαλών συνθηκών σε έναν 
γυναικοκρατούμενο τομέα, η τόνωση της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, η πρόληψη 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και έχει θετική επίδραση 
στο ΑΕΠ, καθώς επιτρέπει σε 
περισσότερες γυναίκες να συμμετέχουν σε 
αμειβόμενη εργασία.
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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 αλυσίδων 
εφοδιασμού.

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
υπηρεσιών, κάτι που είχε μακροχρόνιες 
αρνητικές επιπτώσεις στα δικαιώματα 
των γυναικών και στην οικονομική 
χειραφέτηση και την υγεία των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, 
είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο βιώσιμο 
αναπτυξιακό δυναμικό και η προστασία 
της οικονομίας φροντίδας ως απαραίτητο 
τμήμα του οικονομικού μοντέλου.  Η 
πραγματοποίηση επενδύσεων στη 
μετάβαση της φροντίδας και 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 χωρίς 
αποκλεισμούς 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. Επιπλέον, αποτελεί 
σημαντική ευκαιρία για τη διευκόλυνση 
της μετάβασης προς μια ανθεκτική 
οικονομία φροντίδας και την επίτευξη 
μιας κοινωνίας ισορροπημένης ως προς 
το φύλο.

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα και 
άλλων περιβαλλοντικών στόχων σύμφωνα 
με την ταξινόμηση της ΕΕ και με την 
αρχή της «μη πρόκλησης σοβαρής 
βλάβης». Η κλιματική αλλαγή και η 
περιβαλλοντική υποβάθμιση επηρεάζουν 
δυσανάλογα τις γυναίκες, αλλά οι 
γυναίκες υποεκπροσωπούνται στη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. 
Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες 
και άλλες ευάλωτες ομάδες θα 
συμπεριληφθούν σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων σε εθνικό και κοινοτικό 
επίπεδο.

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Αντικατοπτρίζοντας την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025 και τη μετουσίωση 
των δεσμεύσεων της Ένωσης για την 
υλοποίηση των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως 
του στόχου 5, ο μηχανισμός που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό θα 
συμβάλει στην προώθηση της ισότητας 
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των φύλων, στην αρχή της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου και στην 
εξάλειψη των διακρίσεων και των 
ανισοτήτων λόγω φύλου.

Τροπολογία 10

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 
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.

(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 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στην προώθηση όχι μόνο της 
πράσινης μετάβασης και της μετάβασης 
της φροντίδας, αλλά και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού. Και οι δύο αυτές πτυχές 
θα διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο στην 
επανεκκίνηση και τον εκσυγχρονισμό της 
οικονομίας μας.

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 

(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, την 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
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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.

τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, καθώς και της μετάβασης 
προς μια ανθεκτική οικονομία φροντίδας, 
με στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας στην Ευρώπη έως το 2050 
και μιας κοινωνίας με ισορροπία μεταξύ 
των φύλων, ώστε να αποκαταστήσει το 
αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών της 
Ένωσης στον απόηχο της κρίσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
με ευαισθησία ως προς τη διάσταση του 
φύλου και να προωθήσει τη βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
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, τα σχέδια 
ισότητας των φύλων, 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 
Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων, 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
του ψηφιακού θεματολογίου, θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που είναι 
συναφή με την προώθηση της ισότητας 
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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.

των φύλων και της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης, όπως η 
αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος 
μεταξύ των φύλων. 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 προτεραιοτήτων από 
πλευράς ισότητας των φύλων και των 
κλιματικών και περιβαλλοντικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης.

Τροπολογία 13

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 

(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 με ευαισθησία στη διάσταση του 
φύλου, στην οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα και στην ισότητα των 
φύλων· θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
μέτρα που σχετίζονται με την πράσινη και 
την ψηφιακή δίκαιη μετάβαση καθώς και 
με τη μετάβαση προς μια ανθεκτική 
οικονομία φροντίδας· και την προώθηση 
της ισότητας των φύλων· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει επιπλέον 
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πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

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

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

της αρχής της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της εξάλειψης 
των διακρίσεων λόγω φύλου ή 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 για την ισότητα των 
φύλων που περιλαμβάνεται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον 
αντίκτυπο της κρίσης στην ισότητα των 
φύλων, ιδίως στον τομέα της 
απασχόλησης και της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, καθώς και κατά πόσον 
περιλαμβάνει μέτρα για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας· 
κατά πόσον το σχέδιο αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας με 
ευαισθησία στη διάσταση του φύλου, 
στην ισότητα των φύλων 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.
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Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της υλοποίησης, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σε 
τριμηνιαία βάση, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως 
προς την επίτευξη του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας. Οι εν λόγω εκθέσεις 
που καταρτίζουν τα οικεία κράτη μέλη θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζονται δεόντως στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα 
οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
εργαλεία για την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με την πρόοδο ως προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

(33) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της υλοποίησης, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σε 
τριμηνιαία βάση, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
σε διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους 
και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνεται ως προς την επίτευξη του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
Οι εν λόγω εκθέσεις που καταρτίζουν τα 
οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται δεόντως στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
εργαλεία για την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με την πρόοδο ως προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 
και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
πρέπει να αξιολογείται βάσει πληροφοριών 
που συλλέγονται μέσω ειδικών 
απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η 
υπερβολική ρύθμιση και οι διοικητικές 
επιβαρύνσεις, ιδίως για τα κράτη μέλη. 
Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους 
δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των 

(36) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 
και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
πρέπει να αξιολογείται βάσει πληροφοριών 
που συλλέγονται μέσω ειδικών 
απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η 
υπερβολική ρύθμιση και οι διοικητικές 
επιβαρύνσεις, ιδίως για τα κράτη μέλη. 
Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους 
δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των μέσων επί τόπου. Τα 
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επιπτώσεων των μέσων επί τόπου. δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς 
παρακολούθησης συλλέγονται με ανάλυση 
ανά φύλο.

Τροπολογία 17
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 
Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού.

(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 και τον αντίκτυπό τους 
στην ισότητα των φύλων· 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 Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
επίτευξη των στόχων του Μηχανισμού.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
ανεξάρτητη αξιολόγηση, η οποία θα 
εξετάσει την επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό, την αποδοτικότητα 
της χρήσης των πόρων του και την 
προστιθέμενη αξία του. Εάν χρειάζεται, η 

(38) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
ανεξάρτητη αξιολόγηση με ευαισθησία 
στη διάθεση του φύλου, σε διαβούλευση 
με γυναικείες οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών και εμπειρογνώμονες στον 
τομέα της συνεκτίμησης της διάστασης 
του φύλου στον προϋπολογισμό, η οποία 
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αξιολόγηση θα πρέπει να συνοδεύεται από 
πρόταση για τροποποιήσεις του παρόντος 
κανονισμού. Μια ανεξάρτητη εκ των 
υστέρων αξιολόγηση θα πρέπει, 
επιπροσθέτως, να ασχοληθεί με τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των μέσων.

θα εξετάσει την επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό, την αποδοτικότητα 
της χρήσης των πόρων του και την 
προστιθέμενη αξία του. Εάν χρειάζεται, η 
αξιολόγηση θα πρέπει να συνοδεύεται από 
πρόταση για τροποποιήσεις του παρόντος 
κανονισμού. Μια ανεξάρτητη εκ των 
υστέρων αξιολόγηση θα πρέπει, 
επιπροσθέτως, να ασχοληθεί με τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των μέσων, 
μεταξύ άλλων στην ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών, 
οικονομικών και σχετικών με τη 
διάσταση του φύλου επιπτώσεων της 
κρίσης και τη στήριξη της πράσινης και 
της ψηφιακής μετάβασης, και στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων, 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 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και 
την ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με και έχουν ως 
προτεραιότητα 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, καθώς και τη 
μετάβαση προς μια ανθεκτική οικονομία 
φροντίδας. 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 άλλους 
περιβαλλοντικούς στόχους, στις 
επικαιροποιήσεις αυτών βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
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προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν επίσης με τις 
εθνικές στρατηγικές για την ισότητα των 
φύλων.

__________________ __________________
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 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - παράγραφος 3 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το αναπτυξιακό 
δυναμικό με ευαισθησία στη διάσταση 
του φύλου, 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 και την 
ισότητα των φύλων·

Τροπολογία 23

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 πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στη 
μετάβαση προς μια ανθεκτική οικονομία 
φροντίδας, ή να αντιμετωπίσουν τις 



PE655.871v01-00 20/32 AD\1211191EL.docx

EL

προκλήσεις που απορρέουν από αυτές·

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ένα εθνικό σχέδιο ισότητας των 
φύλων για την ανάκαμψη, σύμφωνα με 
τους στόχους που περιγράφονται στη 
στρατηγική για την ισότητα των φύλων, 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης 
στην ισότητα των φύλων, ιδίως με τη 
διασφάλιση της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας για τις γυναίκες, τη μείωση του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων και την πρόσβαση των γυναικών 
επιχειρηματιών σε πιστώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της 
έμφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας 
και της σεξουαλικής παρενόχλησης· το 
εθνικό σχέδιο για την ισότητα των φύλων 
αναπτύσσεται και εφαρμόζεται σε 
συντονισμό με τους αρμόδιους εθνικούς 
φορείς για την ισότητα των φύλων και σε 
διαβούλευση με οργανώσεις για τα 
δικαιώματα των γυναικών και 
εμπειρογνώμονες που λαμβάνουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στον 
προϋπολογισμό· 

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - παράγραφος 3 - στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο 
αναμένεται να συμβάλουν 
αποτελεσματικά στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων και της αρχής της 
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ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και της εξάλειψης των διακρίσεων λόγω 
φύλου ή στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που απορρέουν από αυτές·

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - παράγραφος 3 - στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) εκτίμηση επιπτώσεων ως προς το 
φύλο, στην οποία θα βασίζονται τα μέτρα 
που περιλαμβάνονται στο σχέδιο·

Τροπολογία 27

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 
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.

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 
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. Η Επιτροπή απαιτεί επίσης 
εκτίμηση των επιπτώσεων του σχεδίου 
ως προς το φύλο, η οποία διενεργείται 
από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ή 
προβαίνει η ίδια στην αξιολόγηση αυτή.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία και τη 
συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή του στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, 
καθώς και τη μετάβαση προς μια 
ανθεκτική οικονομία φροντίδας και την 
προώθηση της ισότητας των φύλων, και, 
για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, 
καθώς και στη μετάβαση προς μια 
ανθεκτική οικονομία φροντίδας, ή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) κατά πόσον το σχέδιο για την 
ισότητα των φύλων που περιλαμβάνεται 
στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τα ζητήματα φύλου που 
αναδεικνύονται με την κρίση, εξασφαλίζει 
την ισότητα των φύλων, ιδίως στον τομέα 
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της απασχόλησης, της ίσης αμοιβής και 
της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, 
συμβάλλει στην προώθηση της αρχής της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και στην εξάλειψη των διακρίσεων λόγω 
φύλου, καθώς και κατά πόσον 
περιλαμβάνει μέτρα για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της έμφυλης και της 
ενδοοικογενειακής βίας και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 - παράγραφος 3 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας με 
ευαισθησία στη διάσταση του φύλου 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 και στην ενίσχυση 
της ισότητας των φύλων·

Τροπολογία 32

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 

2. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των δραστηριοτήτων και τα 
αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα, με 
ανάλυση ανά φύλο και συλλέγονται κατά 
τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και 



PE655.871v01-00 24/32 AD\1211191EL.docx

EL

αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 
στους αποδέκτες χρηματοδότησης της 
Ένωσης.

έγκαιρο. Για τον σκοπό αυτόν 
επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες 
χρηματοδότησης της Ένωσης.

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 - παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην έκθεση αξιολόγησης θα 
εξετάζεται ιδίως ο βαθμός στον οποίο 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, η 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και 
η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θα 
εξετάζεται επίσης κατά πόσον παραμένουν 
επίκαιροι όλοι οι στόχοι και δράσεις.

2. Στην έκθεση αξιολόγησης θα 
εξετάζεται ιδίως ο βαθμός στον οποίο 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, η 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και 
η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, καθώς 
και οι επιπτώσεις της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου. Θα εξετάζεται 
επίσης κατά πόσον παραμένουν επίκαιροι 
όλοι οι στόχοι και δράσεις.

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - σημείο 2 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, η 
Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία και τη 
συνοχή των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή τους στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και, 
για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, η 
Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία και τη 
συνοχή των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή τους στην 
πράσινη μετάβαση, τη μετάβαση 
φροντίδας και την ψηφιακή μετάβαση και 
την προώθηση της ισότητας των φύλων 
και, για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη 
τα ακόλουθα κριτήρια:



PE655.871v01-00 26/32 AD\1211191EL.docx

EL

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - 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 
στην πράσινη μετάβαση, τη μετάβαση 
φροντίδας και την ψηφιακή μετάβαση ή 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές·

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - σημείο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά πόσον το σχέδιο 
περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων και στην αρχή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και στην εξάλειψη των διακρίσεων λόγω 
φύλου ή στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που απορρέουν από αυτό, 
και ειδικότερα μέτρα για την 
αντιμετώπιση του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων, επαρκή 
οικογενειακή άδεια και ευέλικτες 
ρυθμίσεις εργασίας, παροχή προσβάσιμης 
και οικονομικά προσιτής παιδικής 
φροντίδας και μακροχρόνιας φροντίδας, 
και αυξημένη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
της διασφάλισης ίσων ευκαιριών και 
επαγγελματικής εξέλιξης·

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - σημείο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) κατά πόσον το σχέδιο για την 
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ισότητα των φύλων που περιλαμβάνεται 
στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι σύμφωνο με τους 
στόχους που εκτίθενται στη στρατηγική 
για την ισότητα των φύλων και 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον 
αντίκτυπο της κρίσης στην ισότητα των 
φύλων, ιδίως στον τομέα της 
απασχόλησης, της ίσης αμοιβής και της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση, καθώς 
και κατά πόσον περιλαμβάνει μέτρα για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
έμφυλης βίας και της σεξουαλικής 
παρενόχλησης·

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - σημείο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στην 
ισότητα των φύλων 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·

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - σημείο 2 - παράγραφος 3 - σημείο 2.2 - επικεφαλίδα

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 στην 
πράσινη μετάβαση, στη μετάβαση 
φροντίδας και την ψηφιακή μετάβαση ή 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές.
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Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - σημείο 2 - παράγραφος 3 - σημείο 2.2 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ή
η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων 
αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό προς μια 
οικονομία φροντίδας·

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - σημείο 2 - παράγραφος 3 - σημείο 2.2 - παράγραφος 1 - εδάφιο 3 - 
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 την 
πράσινη μετάβαση, τη μετάβαση 
φροντίδας και/ή την ψηφιακή μετάβαση,

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - 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 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
της αρχής της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της εξάλειψης 
των διακρίσεων λόγω φύλου ή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές·
Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του 
κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα στοιχεία:
Πεδίο εφαρμογής
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– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην προώθηση της ισότητας 
των φύλων και της αρχής της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· 
ή - η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην εξάλειψη των 
διακρίσεων λόγω φύλου·
ή
– η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προκύπτουν από την 
ανισότητα των φύλων και/ή τις 
διακρίσεις λόγω φύλου
και
η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων 
αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο.
Βαθμολόγηση
Α – Σε μεγάλο βαθμό
Β – Σε μέτριο βαθμό
Γ – Σε μικρό βαθμό

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - σημείο 2 - παράγραφος 3 - σημείο 2.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3α Το σχέδιο για την ισότητα των 
φύλων που περιλαμβάνεται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον 
αντίκτυπο της κρίσης στην ισότητα των 
φύλων, ιδίως στον τομέα της 
απασχόλησης, της ίσης αμοιβής και της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση, και 
περιλαμβάνει μέτρα για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και 
της σεξουαλικής παρενόχλησης·
Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του 
κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα 
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ακόλουθα στοιχεία:
Πεδίο εφαρμογής
– η εφαρμογή του σχεδίου για την 
ισότητα των φύλων, το οποίο 
αναπτύχθηκε σε διαβούλευση με 
γυναικείες οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και περιλαμβάνεται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
κρίσης στην ισότητα των φύλων·
και
– η εφαρμογή του σχεδίου για την 
ισότητα των φύλων που περιλαμβάνεται 
στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας για τις γυναίκες·
και
– η εφαρμογή του σχεδίου για την 
ισότητα των φύλων που περιλαμβάνεται 
στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να μειώσει το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων·
και
– η εφαρμογή του σχεδίου για την 
ισότητα των φύλων που περιλαμβάνεται 
στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην πρόσβαση γυναικών 
επιχειρηματιών στην πίστη·
και
– η εφαρμογή του σχεδίου για την 
ισότητα των φύλων που περιλαμβάνεται 
στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην πρόληψη και 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης·
Βαθμολόγηση
Α – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμβάλλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του 



AD\1211191EL.docx 31/32 PE655.871v01-00

EL

αντίκτυπου της κρίσης στην ισότητα των 
φύλων.
Β – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμβάλλει εν μέρει στην 
αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης 
στην ισότητα των φύλων.
Γ – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης 
στην ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - σημείο 2 - παράγραφος 3 - σημείο 2.4 - επικεφαλίδα

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 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, στην ισότητα των 
φύλων 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.

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - 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 

— 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 
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μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων της 
κρίσης, ενώ παράλληλα αποφεύγονται 
τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις των εν λόγω 
μέτρων για το κλίμα και το περιβάλλον.

μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων της 
κρίσης, ενώ παράλληλα προωθούνται η 
ισότητα των φύλων και η πράσινη 
μετάβαση.


