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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στον απόηχο της πανδημίας της νόσου COVID-19, των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας 
και της σοβαρής οικονομικής κρίσης την οποία προκάλεσε η κατάσταση αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισαν να δρομολογήσουν το μέσο «Next 
Generation EU» (NGEU), ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης. Η λύση αυτή καθαυτή εδράζεται 
σε ένα πρόβλημα: χρηματοδοτείται από κοινό χρέος, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει για 
πρώτη φορά τη δυνατότητα να δανείζεται σημαντικά ποσά στις χρηματοπιστωτικές αγορές· 
ωστόσο, το χρέος αυτό εκδίδεται χωρίς να έχει θεσπιστεί συγκεκριμένο καθεστώς 
αποπληρωμής. Το ΠΔΠ δεν είναι κατάλληλο για μια τέτοια δημοσιονομική επιβάρυνση στο 
μέλλον και δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά άλλους πόρους για την αποπληρωμή του 
εν λόγω χρέους. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σχέδιο NGEU βασίζεται σε σημαντική 
επιβάρυνση και ανεπίλυτες δυσχέρειες που μετακυλίονται στην επόμενη γενιά.

Ο ρόλος μας ως Κοινοβουλίου είναι τώρα να διασφαλίσουμε ότι, τουλάχιστον, τα χρήματα 
αυτών των δανείων θα επενδυθούν στη δημιουργία μελλοντικής αξίας και ευημερίας, ώστε να 
δοθεί στην επόμενη γενιά η μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση για την αποπληρωμή αυτού του 
χρέους. Αυτό δεν θα ήταν απαραίτητο για οποιαδήποτε δημόσια δαπάνη, ούτε φαίνεται ως 
επείγουσα ανάγκη ενόψει της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο: ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του εν λόγω σχεδίου 
ανάκαμψης, είναι απολύτως επιτακτική η ανάληψη σαφούς δέσμευσης έναντι των μελλοντικών 
γενεών.

Για αυτόν τον λόγο, ως συντάκτης γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE σχετικά με το 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατά τον καθορισμό των κανόνων που διέπουν 
τις δαπάνες των κονδυλίων του NGEU, ενέταξα αυτή τη σαφή αρχή στον ίδιο τον ορισμό του 
εν λόγω εργαλείου: «Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιορίζεται σε 
επενδύσεις που αποσκοπούν στην παραγωγή μελλοντικού εισοδήματος, ώστε να δοθεί στη 
μελλοντική γενιά η δυνατότητα για την εξόφλησή του». Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αυτή 
η χρηματοδότηση θα προσανατολιστεί στις σχετικές επενδύσεις, η γνωμοδότησή μας αναφέρει 
ρητά αυτό το σημείο σε όλα τα πεδία όπου καθορίζονται κριτήρια για την αποδέσμευση των 
κονδυλίων προς όφελος των εθνικών προγραμμάτων ανάκαμψης, καθώς και στο παράρτημα 
που θα καθορίσει τις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
ένα συγκεκριμένο διακανονισμό όσον αφορά το NGEU. Για τον ίδιο σκοπό, στη γνωμοδότησή 
μας διασφαλίζεται ότι τυχόν αναξιοποίητο τμήμα των κονδυλίων θα διοχετευθεί εξολοκλήρου 
στη μείωση του συνολικού χρέους.

Στην εν λόγω γνωμοδότηση αναφέρονται επίσης και άλλα βασικά σημεία. Φαίνεται 
απαραίτητο να συμφωνήσουμε τι νοείται ως «ανθεκτικότητα», δεδομένου ότι αποτελεί το 
αντικείμενο του μηχανισμού. Η κρίση λόγω της νόσου COVID-19 κατέδειξε σε ποιον βαθμό 
εξαρτώμαστε από τρίτες χώρες, ακόμη και σε κρίσιμους τομείς για την ασφάλειά μας, την 
κυριαρχία και την ικανότητά μας να ξεπερνάμε τους κλυδωνισμούς και τις κρίσεις. Προτείνω 
ο ορισμός της ανθεκτικότητας να προϋποθέτει την ικανότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
βιομηχανίας και γεωργίας να παράγει τα αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες για τη διασφάλιση της 
σταθερότητας των κρατών και των κοινωνιών μας. Αυτό μας υποχρεώνει να βελτιώσουμε 
σημαντικά τη στρατηγική μας αυτονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση· η έννοια αυτή προστέθηκε 
ως ουσιαστική κατευθυντήρια γραμμή για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
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Για να αποφευχθεί η σπατάλη δημόσιων δαπανών, επιμείναμε στην απαραίτητη συνεκτικότητα 
μεταξύ των νέων προγραμμάτων και των ήδη υφιστάμενων βασικών στρατηγικών της ΕΕ.Τα 
κονδύλια θα πρέπει επίσης να αξιοποιούνται με ασφάλεια μέσω της πλήρους διαφάνειας ως 
προς τους δικαιούχους: αυτή η σαφής δέσμευση συνδέεται με την αρχή της δημοκρατίας και 
την οφείλουμε στους πολίτες των χωρών μας.

Τέλος, δεδομένου του αυστηρού χρονοδιαγράμματος, της επείγουσας κατάστασης, και 
προκειμένου να συνεργαστούμε αποτελεσματικά με τις δύο αρμόδιες επί της ουσίας επιτροπές, 
εστίασα την εργασία μου στα άρθρα που σχετίζονται με τη συντρέχουσα αρμοδιότητα.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 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 

(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 βιώσιμες 
οικονομικές και κοινωνικές δομές βοηθά 
τα κράτη μέλη να 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 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
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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.

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, παράλληλα με τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό 
δυναμικό. Οι επενδύσεις σε πράσινες και 
ψηφιακές τεχνολογίες, στην καινοτομία 
και την έρευνα, σε ικανότητες και 
διαδικασίες, καθώς και σε κοινωνικές 
επενδύσεις, που αποσκοπούν στη στήριξη 
της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, 
στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, 
της ασφάλειας και του υγιούς εσωτερικού 
περιβάλλοντος των κτιρίων, 
συμπεριλαμβανομένων της ανακαίνισης 
και της ενσωμάτωσης καινοτόμων 
λύσεων, και σε άλλους βασικούς τομείς 
της οικονομίας, καθώς και η ανάπτυξη 
μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, είναι καίριας 
σημασίας για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης, την επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της Ένωσης 
το 2050 και τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας εντός της Ένωσης. 
Τέτοιες επενδύσεις θα συμβάλουν επίσης 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 
Ένωσης και στη μείωση της εξάρτησής 
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της, μέσω διαφοροποίησης βασικών 
αλυσίδων εφοδιασμού.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Τα μέτρα περιορισμού της 
κυκλοφορίας κατά την κρίση λόγω της 
νόσου COVID-19 ανέδειξαν τη σημασία 
της ψηφιακής μετάβασης, ωστόσο 
ενέτειναν επίσης την ψηφιακή ανισότητα 
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
άτομα με περιορισμένη πρόσβαση σε 
ψηφιακή τεχνολογία ή με λίγες ψηφιακές 
δεξιότητες. Η ανάκαμψη μετά την 
πανδημία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
μέτρα τα οποία θα αποσκοπούν στη 
διόρθωση αυτών των προβλημάτων, 
ιδίως μέτρα που θα ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης 
δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης των 
εργαζομένων, και τα οποία θα έχουν 
στόχο την προώθηση της ψηφιακής 
ισότητας καθώς και τη στήριξη ανοικτών 
λύσεων λογισμικού και υλισμικού και τη 
διασφάλιση της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, η 
ψηφιακή μετάβαση θα πρέπει επίσης να 
είναι πράσινη: η αυξανόμενη ζήτηση για 
ηλεκτρική ενέργεια που ενισχύθηκε από 
την ανάπτυξη του ψηφιακού τομέα, θα 
πρέπει να ικανοποιηθεί κατά τρόπο 
βιώσιμο, βασισμένο σε μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και στην παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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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 
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.

(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 από τα κράτη μέλη, μεταξύ 
άλλων ως απάντηση στις προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
με δυνατότητα κινητοποίησης και 
ιδιωτικών επενδύσεων και με σκοπό την 
επίτευξη διαρκούς αντικτύπου στην 
παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα 
της οικονομίας των κρατών μελών.

Τροπολογία 5

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 και την 
ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, η 
οποία έχει πληγεί σοβαρά από την κρίση 
λόγω της νόσου COVID-19, και με σκοπό 
την αύξηση της ανθεκτικότητάς της για 
την ενίσχυση της υλοποίησης 
μεταρρυθμίσεων και σχετικών δημόσιων 
επενδύσεων στα κράτη μέλη, με 
δυνατότητα κινητοποίησης και ιδιωτικών 
επενδύσεων παράλληλα με τη διατήρηση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο 
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Ο 
Μηχανισμός θα πρέπει να είναι πλήρης και 
να επωφελείται από την εμπειρία που 
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έχουν αποκτήσει η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη από τη χρήση άλλων μέσων και 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 30  % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα. Για τον 
σκοπό αυτό, τα μέτρα που στηρίζουν μια 
δίκαιη πράσινη μετάβαση και 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας κάθε κράτους μέλους 
θα πρέπει να αναλογούν σε ποσό που 
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 37 % των 
κονδυλίων του σχεδίου, τα δε μέτρα που 
σχετίζονται με την ψηφιακή μετάβαση θα 
πρέπει να αναλογούν σε ποσό τουλάχιστον 
20 % των κονδυλίων του σχεδίου. Τα 
κριτήρια και το πλαίσιο της ΕΕ όσον 
αφορά την ταξινόμηση θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης των 
δεσμεύσεων για τη δίκαιη πράσινη 
μετάβαση.

Τροπολογία 7
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Τα  κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
άλλων δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με την 
αρχή της προφύλαξης της μη πρόκλησης 
σημαντικής ζημίας («εφόσον δεν 
βλάπτουν σοβαρά»), όπως αναφέρεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1a.
__________________
1a 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 8

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 

(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 της δίκαιης 
πράσινης μετάβασης και του ανοικτού, 
βιώσιμου ψηφιακού μετασχηματισμού 
χωρίς αποκλεισμούς και της στήριξης 
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πρωταρχικό ρόλο στην επανεκκίνηση και 
τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας.

μιας σταθερής στρατηγικής για τις ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, καθώς και μια 
βιομηχανική στρατηγική, που θα 
διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο στην 
επανεκκίνηση, την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές και στον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας, καθώς 
και στη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητάς της.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της δίκαιης πράσινης 
μετάβασης και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού 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 και 
ισορροπημένη ως προς το φύλο ανάπτυξη, 
παράλληλα με τη διασφάλιση των 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού της ενιαίας 
αγοράς και της στρατηγικής αυτονομίας 
της Ένωσης και με την αύξηση της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της 
Ευρώπης.

Τροπολογία 10
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο κάθε κράτους 
μέλους θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
έργων δημόσιων επενδύσεων με συνεκτικό 
τρόπο και με δυνατότητα κινητοποίησης 
και ιδιωτικών επενδύσεων. Τα εθνικά 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδουν και να διασφαλίζουν 
συνέργειες με 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, καθώς επίσης 
να συνάδουν με τις προτεραιότητες και 
τους στόχους άλλων ενωσιακών 
κονδυλίων και προγραμμάτων, με τα 
εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης και 
με τις σχετικές ειδικές ανά χώρα 
προκλήσεις και προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τα εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, για να 
προαγάγουν τις δράσεις που εμπίπτουν 
στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, του ψηφιακού 
θεματολογίου, καθώς και της 
στρατηγικής για τη βιομηχανία και τις 
ΜΜΕ, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 
μέτρα που είναι συναφή με την δίκαιη 
πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό. Τα εν λόγω μέτρα θα 
πρέπει να καθιστούν δυνατή την ταχεία 
επίτευξη των στόχων και των συνεισφορών 
που καθορίζονται στα εθνικά σχέδια για 
την ενέργεια και το κλίμα και τις 
επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
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Ένωσης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
διαδικασία υποβολής προτάσεων για 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από 
τα κράτη μέλη, καθώς και το περιεχόμενό 
τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
έγκαιρη διεκπεραίωση των διαδικασιών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας το 
αργότερο έως τις 30 Απριλίου, υπό μορφή 
χωριστού παραρτήματος του εθνικού 
προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Για να 
διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλουν προσχέδιο του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους στις 15 Οκτωβρίου του 
προηγούμενου έτους.

(20) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
διαδικασία υποβολής προτάσεων για 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από 
τα κράτη μέλη, καθώς και το περιεχόμενό 
τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
έγκαιρη διεκπεραίωση των διαδικασιών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας το 
αργότερο έως τις 30 Απριλίου, μαζί με το 
εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Για 
να διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλουν προσχέδιο του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους στις 15 Οκτωβρίου του 
προηγούμενου έτους.

Τροπολογία 12

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, 

(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, 
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συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

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

Τροπολογία 13

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 

(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 κάθε 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 
περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην δίκαιη πράσινη 
μετάβαση και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό 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 
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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.

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 το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
αναμένεται να συνεισφέρει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που υποδεικνύονται στην 
ειδική σύσταση για το οικείο κράτος 
μέλος ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχει 
εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 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 έχουν 
πραγματοποιηθεί οι προσήκουσες 
διαβουλεύσεις με όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς· κατά πόσον τα 
κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις αξίες 
της Ένωσης που κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 2 της ΣΕΕ [κράτος δικαίου]· κατά 
πόσον το προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
έργων δημόσιων επενδύσεων, που είναι 
ικανά να κινητοποιήσουν επίσης 
ιδιωτικές επενδύσεις και 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 14
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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 
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.

(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 
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 οποιοδήποτε από τα 
κριτήρια αξιολόγησης.

Τροπολογία 15

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 

(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 
δίκαιη πράσινη μετάβαση και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, 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 
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αιτήματος δανείου θα πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του 
σχεδίου. Σε περίπτωση που το αίτημα 
δανείου υποβληθεί σε διαφορετική χρονική 
στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο με πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους. Για να διασφαλιστεί 
η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ζητήσουν 
δανειακή στήριξη το αργότερο έως τις 
31 Αυγούστου 2024. Για τους σκοπούς της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα 
πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το 
συνολικό ποσό όλων των δανείων που 
χορηγούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος όγκος του 
δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 4,7 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

συνεισφοράς. Η υποβολή του αιτήματος 
δανείου θα πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του 
σχεδίου. Σε περίπτωση που το αίτημα 
δανείου υποβληθεί σε διαφορετική χρονική 
στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο με πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους. Για να διασφαλιστεί 
η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ζητήσουν 
δανειακή στήριξη το αργότερο έως τις 
31 Αυγούστου 2024. Για τους σκοπούς της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα 
πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το 
συνολικό ποσό όλων των δανείων που 
χορηγούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος όγκος του 
δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 4,7 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(30) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να υποβάλουν 
αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του 
σχεδίου τους ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας εντός της περιόδου 
υλοποίησης, όταν οι αντικειμενικές 
περιστάσεις το δικαιολογούν. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να αξιολογήσει το 
αιτιολογημένο αίτημα και να λάβει νέα 
απόφαση εντός δύο μηνών.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για λόγους διαφάνειας, τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
εγκρίνει η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και θα 
πρέπει να διεξάγονται δραστηριότητες 
επικοινωνίας από την Επιτροπή κατά 
περίπτωση.

(34) Για λόγους διαφάνειας, τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
εγκρίνει η Επιτροπή θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και θα 
πρέπει να διεξάγονται δραστηριότητες 
επικοινωνίας από την Επιτροπή και το 
οικείο κράτος μέλος κατά περίπτωση.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 
διατεθεί θα πρέπει να εγκρίνονται μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Για να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
σχεδίων με τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ώστε να 
συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά την έγκριση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και την 
καταβολή της χρηματοδοτικής στήριξης 
εφόσον πληρούνται τα σχετικά ορόσημα 
και στόχοι. Έχει ιδιαίτερη σημασία η 
Επιτροπή να διεξαγάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 
προσήκουσες διαβουλεύσεις, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι 
οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν σύμφωνα 
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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.

με τις αρχές που ορίζει η διοργανική 
συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων. Μετά την 
έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, το 
οικείο κράτος μέλος και η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συμφωνήσουν για ορισμένες 
επιχειρησιακές ρυθμίσεις τεχνικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας λεπτομερώς 
πτυχές της υλοποίησης όσον αφορά τα 
χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες για τα 
ορόσημα και τους στόχους, καθώς και την 
πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. 
Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς 
επίκαιρες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε 
σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των 
εν λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν 
να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. 
Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι 
οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που 
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του 
άρθρου 322 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και ορίζουν 
συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον 
καθορισμό και την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
προμηθειών, βραβείων και έμμεσης 
διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους 
σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της 
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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).

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. ως «ανθεκτικότητα» νοείται η 
ικανότητα αντιμετώπισης οικονομικών, 
κοινωνικών και οικολογικών 
κλυδωνισμών και επίμονων 
διαρθρωτικών αλλαγών που ανακύπτουν 
από κάθε είδους κρίση κατά τρόπο 
δίκαιο, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς, 
και διατήρησης της κοινωνικής 
ευημερίας, με τη εξασφάλιση της 
στρατηγικής αυτονομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις τεχνολογίες 
που απαιτούνται για τη σταθερότητα και 
την ασφάλεια των ευρωπαϊκών 
κοινωνιών, προκειμένου να ξεπεραστεί η 
κρίση χωρίς να υπονομευτεί η 
κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές, και 
με παράλληλη διασφάλιση μιας ανοικτής 
και ισχυρής ΕΕ στην παγκόσμια αγορά.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος  1 – σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. ως αρχή της «μη πρόκλησης 
σοβαρής βλάβης» νοείται το να 
διασφαλίζεται ότι κανένα μέτρο ή 
επένδυση που περιλαμβάνεται στα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν 
βλάπτει σοβαρά οποιονδήποτε από τους 
περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/852 σύμφωνα με το άρθρο 17 του εν 
λόγω κανονισμού·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αναφέρεται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, την δίκαιη πράσινη 
μετάβαση και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, τις ΜΜΕ 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, τη στρατηγική αυτονομία 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
βιομηχανικής αυτονομίας της, ιδίως σε 
μελλοντοστραφείς τομείς τεχνολογιών 
αιχμής, την υγεία, την μακροπρόθεσμη 
ανταγωνιστικότητα στις παγκόσμιες 
αγορές, την ανθεκτικότητα, την 
παραγωγικότητα, την επαγγελματική 
κατάρτιση και τις δεξιότητες, το 
ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιο, 
την έρευνα και την πρωτοποριακή 
καινοτομία σε στρατηγικούς τομείς, τις 
κοινωνικές υποδομές και υποδομές 
ζωτικής σημασίας, την ενέργεια, 
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συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης, της ανανεώσιμης ενέργειας 
και της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού, την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
ποιοτική απασχόληση και τις επενδύσεις 
και τη σταθερότητα των 
χρηματοοικονομικών συστημάτων.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται 
μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας έχουν θετικό 
μακροχρόνιο αντίκτυπο στην οικονομική 
και κοινωνική ανθεκτικότητα, τη 
βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη 
ευημερία και ανταγωνιστικότητα των 
κρατών μελών, προς το συμφέρον των 
μελλοντικών γενεών, ιδίως δεδομένου ότι 
ο μηχανισμός  παράγει ανάπτυξη και 
εισόδημα για τα κράτη μέλη και την 
Ένωση που θα επωφεληθούν από το 
Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης («Next 
Generation EU») και τα καθεστώτα 
αποπληρωμής του.

Τροπολογία 23

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 
διασφάλιση μακροπρόθεσμης βιώσιμης 
οικονομικής ευημερίας της Ένωσης, η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης και της 
μακροπρόθεσμης  ανταγωνιστικότητας 
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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.

με τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη τόσο της δίκαιης πράσινης 
μετάβασης όσο και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, την προώθηση της 
ψηφιακής αυτονομίας, την επιδίωξη 
βασικών στρατηγικών, συγκεκριμένα 
όσον αφορά σημαντικά έργα κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (IPCEIs), της 
βιομηχανικής στρατηγικής για την 
Ευρώπη, της στρατηγικής για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ, την κυκλική 
οικονομία, την έρευνα και την 
καινοτομία, τις μελλοντοστραφείς 
τεχνολογίες.
Κατά αυτόν τον τρόπο, ο γενικός στόχος 
του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας συνεισφέρει στην 
αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης 
και των βιομηχανικών οικοσυστημάτων 
και των στρατηγικών αλυσίδων αξίας 
της, ενισχύοντας τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, ιδίως με την ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας των νέων και των 
ποιοτικών θέσεων εργασίας, καθώς και 
με τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες 
χώρες σε στρατηγικούς τομείς, μεταξύ 
άλλων με την έξυπνη επανεγκατάσταση 
και τη στήριξη βιομηχανιών που έχουν 
αποδειχθεί κρίσιμης σημασίας μετά την 
κρίση της νόσου COVID-19, ενώ διατηρεί 
την σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων, 
διασφαλίζει μακροπρόθεσμη 
προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής 
στήριξης την οποία και διατηρεί εντός 
της Ένωσης, προωθεί την 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, 
αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό της ενιαίας 
αγοράς και παράλληλα μειώνει την 
εξάρτηση από τρίτες χώρες σε 
στρατηγικούς τομείς.

Τροπολογία 24
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και οι σχετικές δαπάνες 
συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τη Συμφωνία του Παρισιού 
για το κλίμα και τηρούν την αρχή της «μη 
πρόκλησης σοβαρής βλάβης».

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

όπως ο έλεγχος ποιότητας και η 
παρακολούθηση έργων επιτόπου και το 
κόστος της παροχής συμβουλών από 
ομοτίμους και από πραγματογνώμονες για 
την αξιολόγηση και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 
την βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης 
και των κρατών μελών, ιδίως για τη 
στήριξη των ΜΜΕ και των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, την δίκαιη πράσινη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό. 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, καθώς και με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και τις 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
ιδίως εκείνες που είναι συναφείς ή 
απορρέουν από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 



PE655.918v03-00 26/51 AD\1215992EL.docx

EL

συνάδουν επίσης με τον στόχο της 
δυνατότητας πραγματοποίησης 
επενδύσεων σε μελλοντοστραφή 
περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογίες και 
υποδομές που διασφαλίζουν 
μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στις 
παγκόσμιες αγορές και ενισχύουν τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης και 
δημιουργούν συνέργειες με όλα τα 
σχετικά ταμεία και προγράμματα της 
Ένωσης.

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

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

22 […] 22 […]

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να συμβάλει στη δίκαιη 
πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, τουλάχιστον το 37 % 
των διατιθέμενων κονδυλίων του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συμβάλλει στη λήψη μέτρων για τη 
στήριξη της δίκαιης πράσινης 
μετάβασης, σύμφωνα με τον κανονισμό 
για την ταξινόμηση, και τουλάχιστον το 
20 % των διατιθέμενων κονδυλίων του 
σχεδίου συμβάλλει στη λήψη μέτρων για 
τη στήριξη του ψηφιακού 
μετασχηματισμού.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των 
βασικών στρατηγικών της Ένωσης και 
ενισχύει τη στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης και την ανταγωνιστικότητα, το 
αναπτυξιακό δυναμικό, ιδίως όσον αφορά 
τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, τα βιομηχανικά 
οικοσυστήματα και τις στρατηγικές 
αλυσίδες αξίας, την ποιότητα των 
δημόσιων υπηρεσιών, τη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας, ιδίως την 
απασχολησιμότητα των νέων, 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, διασφαλίζοντας παράλληλα 
ίσους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην δίκαιη πράσινη 
μετάβαση και στην επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ και να 
καταδείξουν τη συνοχή τους με τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 
(ΕΣΕΚ)·

Τροπολογία 31

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
στον δίκαιο ψηφιακό μετασχηματισμό 
και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που προκύπτουν από την ενσωμάτωση 
της ψηφιακής προσβασιμότητας, με 
έμφαση στη βιομηχανία της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών 
οικοσυστημάτων, υποστηρίζοντας την 
έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογίας σε 
τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η 
τεχνολογία 5G, η οικονομία των 
δεδομένων, το ψηφιακό χάσμα, η 
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης 
των εργαζομένων·

Τροπολογία 32

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το σχέδιο ενισχύει τις στρατηγικές 
της Ένωσης όσον αφορά τα σημαντικά 
έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
(IPCEIs), για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ και 
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για μια 
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κυκλική οικονομία, για την έρευνα και 
την καινοτομία σε βασικές τεχνολογίες, 
και για στρατηγικούς τομείς που μπορεί 
να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και άλλους μελλοντοστραφείς 
τομείς τεχνολογίας αιχμής·

Τροπολογία 33

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το σχέδιο είναι αλληλένδετο και 
συνεκτικό με τα βασικά ταμεία και 
προγράμματα της Ένωσης, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
τα διαρθρωτικά ταμεία, το διαστημικό 
πρόγραμμα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Άμυνας, το InvestEU·

Τροπολογία 34

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το σχέδιο επενδύει σε 
μακροπρόθεσμες οικονομικές, κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές βιώσιμες 
δραστηριότητες, τεχνολογίες και 
βιομηχανίες δημιουργώντας ευκαιρίες για 
τις μελλοντικές γενιές·

Τροπολογία 35
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ ε) περιγραφή των μέτρων με τα 
οποία εξασφαλίζεται η προβολή της 
χρηματοδότησης της ΕΕ και η διαφάνεια 
ως προς τους δικαιούχους σύμφωνα με το 
άρθρο 26·

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων 
που καλύπτονται από το υποβαλλόμενο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ή 
αλλιώς «εκτιμώμενο συνολικό κόστος του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας»), 
με την κατάλληλη αιτιολόγηση και με 
τεκμηρίωση της αναλογικότητάς του προς 
τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην 
οικονομία και την απασχόληση·

στ) το εκτιμώμενο κόστος ανά μονάδα 
και συνολικό κόστος των μεταρρυθμίσεων 
και των επενδύσεων που καλύπτονται από 
το υποβαλλόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (ή αλλιώς «εκτιμώμενα 
κόστη του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας»), με την κατάλληλη 
αιτιολόγηση και με τεκμηρίωση της 
αναλογικότητάς του προς τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο στην οικονομία και την 
απασχόληση·

Τροπολογία 38
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) κατά πόσον τα μέτρα που 
προτείνονται στο σχέδιο θα συμβάλλουν 
στην επίτευξη των γενικών και ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4, και 
κατά πόσον το σχέδιο συνάδει με το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3·

Τροπολογία 40

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 στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 στοιχεία β), γ) 
και γ α)·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά πόσον το σχέδιο συμβάλλει 
στις στρατηγικές της Ένωσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 στοιχείο γ β)·

Τροπολογία 42

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) κατά πόσον το σχέδιο συνδέεται 
και συνάδει με τα προγράμματα της 
Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 15 
στοιχείο γ γ)·

Τροπολογία 43

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) κατά πόσον το σχέδιο 
περιλαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα 
ώστε να εξασφαλίζεται η προβολή της 
χρηματοδότησης της ΕΕ και η διαφάνεια 
ως προς τους δικαιούχους·

Τροπολογία 44

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β δ) κατά πόσον το σχέδιο θα έχει ως 
στόχο τον επικείμενο οικονομικό κύκλο 
και θα επικεντρώνεται στις 
δραστηριότητες, στις τεχνολογίες και 
στους κλάδους που παράγουν 
μακροπρόθεσμα οφέλη·
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Τροπολογία 45

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 ποιοτικών θέσεων εργασίας 
και στην οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα καθώς και στις 
στρατηγικές αλυσίδες αξίας του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής και στη στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 47

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 

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 27, εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία της επίσημης υποβολής του 



PE655.918v03-00 34/51 AD\1215992EL.docx

EL

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

σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
από το κράτος μέλος. Εάν η Επιτροπή 
αξιολογήσει θετικά ή εν μέρει 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 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) εάν το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν συμμορφώνεται 
επαρκώς με οποιοδήποτε από τα κριτήρια 
του άρθρου 16 παράγραφος 3, δεν 
κατανέμεται καμία χρηματοδοτική 
συνεισφορά στο οικείο κράτος μέλος και 
εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εάν το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμμορφώνεται εν μέρει 
ή μόνο με ορισμένα από τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 
3, η χρηματοδοτική συνεισφορά που 
κατανέμεται στο οικείο κράτος μέλος 
καθορίζεται από την Επιτροπή έως το 
ποσό του εκτιμώμενου κόστους των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που 
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 16 
παράγραφος 3.
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η περιγραφή των μεταρρυθμίσεων 
και των επενδυτικών έργων και το ποσό 
του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

β) η περιγραφή των μεταρρυθμίσεων 
και των επενδυτικών έργων στο πλαίσιο 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τα ποσά των 
αντίστοιχων εκτιμώμενων δαπανών·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει 
αρνητικά κάποιο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, κοινοποιεί δεόντως 
αιτιολογημένη αξιολόγηση εντός 
τεσσάρων μηνών από την υποβολή της 
πρότασης από το κράτος μέλος.

5. Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει 
αρνητικά κάποιο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, η απόφαση συνοδεύεται 
από δεόντως αιτιολογημένη αξιολόγηση 
και κοινοποιείται εντός δύο μηνών από 
την υποβολή από το κράτος μέλος. Το 
οικείο κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει 
άλλο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιήσει τον Μηχανισμό Τεχνικής 
Υποστήριξης.

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 τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 27.
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Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι λόγοι 
που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος 
δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
αξιολογεί το νέο σχέδιο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 και λαμβάνει νέα 
απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 17 εντός 
τεσσάρων μηνών από την επίσημη 
υποβολή του αιτήματος.

2. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι λόγοι 
που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος 
δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
αξιολογεί το νέο σχέδιο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 και λαμβάνει νέα 
απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 17 εντός 
δύο μηνών από την επίσημη υποβολή του 
αιτήματος.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι λόγοι 
που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος δεν 
δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
απορρίπτει το αίτημα εντός τεσσάρων 
μηνών από την επίσημη υποβολή του, 
αφού δώσει στο οικείο κράτος μέλος τη 
δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
του εντός περιόδου ενός μηνός από την 
κοινοποίηση των συμπερασμάτων της 
Επιτροπής.

3. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι λόγοι 
που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος δεν 
δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
απορρίπτει το αίτημα εντός δύο μηνών από 
την επίσημη υποβολή του, αφού δώσει στο 
οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 
περιόδου ενός μηνός από την κοινοποίηση 
των συμπερασμάτων της Επιτροπής.

Τροπολογία 55

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 

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

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 τριμηνιαία βάση. Εντός ενός 
μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον έχουν 
επιτευχθεί ικανοποιητικά τα σχετικά 
ορόσημα και στόχοι που καθορίζονται 
στην απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 
17 παράγραφος 1. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης λαμβάνεται επίσης υπόψη η 
επιχειρησιακή ρύθμιση που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 6. Η Επιτροπή 
μπορεί να επικουρείται από 
εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία 56

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 
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.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Προκειμένου το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διεξαγάγει κατάλληλο 
έλεγχο της αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας και του αντικτύπου της 
χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο 
του Μηχανισμού, η ετήσια έκθεση 
διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ως μέρος των 
ενοποιημένων εκθέσεων δημοσιονομικής 
ευθύνης και αποτελεί μέρος της ετήσιας 
διαδικασίας απαλλαγής ως χωριστό 
κεφάλαιο της έκθεσης απαλλαγής της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 58

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. Τα κράτη μέλη και άλλοι 
αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης 
αναγνωρίζουν την προέλευση και με 
συνέπεια διασφαλίζουν την προβολή της 
χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως κατά 
την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, προβάλλοντας το 
έμβλημα της Ένωσης μαζί με την 
αναφορά «Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας» για τη στήριξη των 
δράσεων, τόσο εντός όσο και εκτός του 
διαδικτύου, και παρέχοντας συνεκτικές, 
αποτελεσματικές και αναλογικές 
στοχευμένες πληροφορίες σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί 
ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας 
σχετικά με το μέσο που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό, τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που διατίθενται στο μέσο που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
συνεισφέρουν επίσης στην εταιρική 
επικοινωνία ως προς τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό 
που αυτές σχετίζονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 4.

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί 
ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας 
κατά τρόπο φιλικό προς τον χρήστη, 
προκειμένου να ενισχύσει την ενημέρωση 
των πολιτών, των επιχειρήσεων, ιδίως 
των ΜΜΕ, και των δημόσιων διοικήσεων 
σχετικά με τους χρηματοδοτικούς πόρους 
που παρέχονται από το μέσο που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, 
καθώς και τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που διατίθενται στο μέσο που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
συνεισφέρουν επίσης στην εταιρική 
επικοινωνία ως προς τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό 
που αυτές σχετίζονται με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 4.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει σύστημα ψηφιακής 
παρακολούθησης, το οποίο διασφαλίζει 
πλήρη δημόσια διαφάνεια μέσω μιας 
ψηφιακής, εύκολα προσβάσιμης 
πλατφόρμας με δυνατότητα αναζήτησης, 
στην οποία απαριθμούνται όλοι οι 
δικαιούχοι χρηματοδότησης που 
προκύπτει από εθνικά σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, όπου τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27



PE655.918v03-00 40/51 AD\1215992EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27 Άρθρο 27
Διαδικασία επιτροπολογίας Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος άρθρου.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 και στο άρθρο 19 
ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2027.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 και στο άρθρο 19 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από 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 ήδη ισχύουν.
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. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 17 και 19 
τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών 
μηνών από την ημέρα που η πράξη 
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κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α. κατά πόσον τα μέτρα που 
προτείνονται στο σχέδιο θα συμβάλλουν 
στην επίτευξη του στόχου που ορίζεται 
στο άρθρο 4, και εάν το σχέδιο συνάδει με 
το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 3·

Τροπολογία 63

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 64



PE655.918v03-00 42/51 AD\1215992EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά πόσον οι επενδύσεις που 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο τηρούν την 
αρχή της «μη πρόκλησης σοβαρής 
βλάβης» και τις απαιτήσεις «ελάχιστων 
διασφαλίσεων»·

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 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 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα, 
στα βιομηχανικά οικοσυστήματα και στις 
στρατηγικές αλυσίδες αξίας του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, παράλληλα με τη 
διασφάλιση των ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού της ενιαίας αγοράς και της 
στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης·

Τροπολογία 66

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
έργων δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις, οι 
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οποίες συνάδουν επίσης με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις που 
απευθύνονται στα οικεία κράτη μέλη ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που εγκρίθηκαν 
επισήμως από την Επιτροπή στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και που 
μπορούν να κινητοποιήσουν επίσης 
ιδιωτικές επενδύσεις.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) κατά πόσον πραγματοποιούνται 
κατάλληλες διαβουλεύσεις με όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς 
σύμφωνα με το άρθρο 15·

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 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 καθιέρωση συστημάτων 
κλιματικά ουδέτερων και φιλικών προς το 
περιβάλλον, καθώς και στον οικολογικό 
προσανατολισμό οικονομικών ή 
κοινωνικών τομέων και την ενεργειακή 
απόδοση και την απόδοση ως προς τη 
χρήση των πόρων αυτών των τομέων, με 
σκοπό τη συμβολή στην επίτευξη του 
συνολικού στόχου για κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη έως το 2050, τηρώντας 
παράλληλα την τεχνολογική 
ουδετερότητα,

Τροπολογία 69
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – 
εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ή και

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 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,

— η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
οικονομικών ή κοινωνικών τομέων, να 
στηρίξει την έρευνα και την ανάπτυξη 
τεχνολογίας σε τομείς όπως η τεχνητή 
νοημοσύνη, η τεχνολογία 5G και η 
οικονομία των δεδομένων, να συμβάλει 
στην ψηφιακή προσβασιμότητα και να 
μειώσει το ψηφιακό χάσμα·

Τροπολογία 71

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ή και

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.2 – εδάφιο 1 – εδάφιο 3 – περίπτωση 1
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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 
δίκαιη πράσινη μετάβαση και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό,

Τροπολογία 73

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

— η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να έχει μακροχρόνιο 
θετικό αντίκτυπο.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 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 
αναπτυξιακού δυναμικού, ιδίως για τις 
ΜΜΕ, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
στη στρατηγική αυτονομία και τη 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της 
Ένωσης, στα βιομηχανικά 
οικοσυστήματα και στις στρατηγικές 
αλυσίδες αξίας και να έχει θετικό 
μακροχρόνιο αντίκτυπο στην οικονομική 
και κοινωνική ανθεκτικότητα, τη 
βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη του κράτους μέλους ώστε να 
δημιουργήσει ευκαιρίες για τις 
μελλοντικές γενιές, στον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
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της κρίσης και στη βελτίωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 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 
αναπτυξιακού δυναμικού ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ, τις πολύ μικρές και τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις, στην ενίσχυση των 
βιομηχανικών οικοσυστημάτων και των 
στρατηγικών αλυσίδων αξίας 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,

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – 
περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- και
- το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα έχει ως στόχο τον 
επικείμενο οικονομικό κύκλο και θα 
επικεντρώνεται στις δραστηριότητες, 
στις τεχνολογίες και στους κλάδους που 
παράγουν μακροπρόθεσμα οφέλη·
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Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – 
περίπτωση 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- και
- το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
στην ενίσχυση της στρατηγικής 
αυτονομίας της Ένωσης σε βασικές 
αλυσίδες αξίας,

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – 
περίπτωση 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- και
- το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να έχει ως 
στόχο επενδύσεις σε μακροπρόθεσμα 
έργα που δημιουργούν ανάπτυξη και 
εισόδημα για τα κράτη μέλη και την 
Ένωση που θα επωφεληθούν από το 
Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης («Next 
Generation EU») και τα καθεστώτα 
αποπληρωμής του προς το συμφέρον των 
μελλοντικών γενεών,

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εάν το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμμορφώνεται εν μέρει 
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ή μόνο με ορισμένα από τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 
3, η χρηματοδοτική συνεισφορά που 
κατανέμεται στο οικείο κράτος μέλος δεν 
υπερβαίνει το συνολικό ποσό του 
εκτιμώμενου κόστους των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που 
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 16 
παράγραφος 3.
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