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Τροπολογία 28
Μαρία Σπυράκη, François-Xavier Bellamy

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 
τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη 
πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 

(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 
τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη 
πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
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στην Ένωση. στην Ένωση, παράλληλα με τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 29
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Valérie Hayer

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. 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 στον τομέα των 
κατασκευών, συμπεριλαμβανομένης της 
ανακαίνισης και ενσωμάτωσης 
καινοτόμων λύσεων, και σε άλλους 
βασικούς τομείς της οικονομίας, καθώς 
και στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής 
και καινοτόμου ευρωπαϊκής βιομηχανίας, 
είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας εντός της Ένωσης. Θα 
συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της Ένωσης και στη 
μείωση της εξάρτησής της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού.

Or. en
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Τροπολογία 30
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

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, ικανότητες και 
διαδικασίες, καθώς και οι κοινωνικές 
επενδύσεις, που αποσκοπούν στη στήριξη 
της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, 
στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, 
της ασφάλειας και του υγιούς εσωτερικού 
περιβάλλοντος των οικοδομών και σε 
άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι σημαντικές για την επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας. Θα συμβάλουν επίσης 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 
Ένωσης και στη μείωση της εξάρτησής 
της, μέσω διαφοροποίησης βασικών 
αλυσίδων εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παρεμβάσεις στον κατασκευαστικό τομέα δεν θα πρέπει να εστιάζουν μόνο στις οικοδομές 
και στην ενεργειακή απόδοση, αλλά στις κατασκευές γενικά καθώς και στην ασφάλεια και στην 
ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό τους.

Τροπολογία 31
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
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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. Η πραγματοποίηση επενδύσεων 
σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, σε 
καινοτομία και έρευνα, ικανότητες και 
διαδικασίες που αποσκοπούν στη στήριξη 
της μετάβασης στην ανανεώσιμη ενέργεια, 
στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης 
των οικοδομών και σε άλλους βασικούς 
τομείς της οικονομίας είναι σημαντική για 
την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και την 
επίτευξη του στόχου της Ένωσης για 
κλιματική ουδετερότητα, καθώς 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.

Or. en

Τροπολογία 32
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Τα περιοριστικά μέτρα κατά την 
κρίση 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 
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περιλαμβάνει μέτρα αποκατάστασης 
αυτών των προβλημάτων και προώθησης 
της ψηφιακής ισότητας καθώς και 
στήριξης ανοικτών λύσεων λογισμικού 
και υλισμικού και διασφάλισης της 
προστασίας 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 σε παραγωγή ανανεώσιμης 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 33
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Υπάρχουν στοιχεία που 
καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες χάνουν τη 
δουλειά τους λόγω της κρίσης σε 
δυσανάλογα ποσοστά. Είναι επιτακτική 
ανάγκη να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η 
οικονομική ενίσχυση της Ένωσης να 
κατευθύνεται κυρίως σε 
ανδροκρατούμενους τομείς. Η προώθηση 
της ισορροπημένης ως προς το φύλο 
ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελεί 
σημαντικό μέρος της αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων της κρίσης της νόσου 
COVID-19. Κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο 
αυτό διαδραματίζει η οικονομία της 
περίθαλψης και ιδίως οι επενδύσεις σε 
υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και 
σχολεία που είναι ανθεκτικά στην κρίση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλ. τη μελέτη των Dr Elisabeth Klatzer και Dr Azzura Rinaldi

Τροπολογία 34
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Επί του παρόντος, κανένα μέσο δεν 
προβλέπει άμεση χρηματοδοτική στήριξη 
που να συνδέεται με την επίτευξη 
αποτελεσμάτων και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και δημόσιων 
επενδύσεων των κρατών μελών ως 
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 των κρατών μελών, οι οποίες 
έχουν δυνατότητα να ενεργοποιούν επίσης 
δημόσιες επενδύσεις, με σκοπό την 
επίτευξη διαρκούς αντικτύπου στην 
παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα 
της οικονομίας των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 35
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 

(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 
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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.

Ανθεκτικότητας (στο εξής: Μηχανισμός), 
ο οποίος θα παρέχει αποτελεσματική και 
σημαντική οικονομική στήριξη για την 
ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, η 
οποία έχει πληγεί από την κρίση της 
νόσου COVID-19, και την αύξηση της 
ανθεκτικότητάς της μέσω της ενίσχυσης 
της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και 
σχετικών δημόσιων επενδύσεων στα κράτη 
μέλη, 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 
έχουν αποκτήσει η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη από τη χρήση άλλων μέσων και 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 36
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 

(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, οι οποίες είναι ικανές να 
ενεργοποιήσουν επίσης ιδιωτικές 
επενδύσεις. Ο Μηχανισμός θα πρέπει να 
είναι πλήρης και να επωφελείται από την 
εμπειρία που έχουν αποκτήσει η Επιτροπή 
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μέσων και προγραμμάτων. και τα κράτη μέλη από τη χρήση άλλων 
μέσων και προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 37
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συνεισφέρει το 50 % 
των πόρων του στην ενσωμάτωση 
κλιματικών πτυχών και περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας και στην επίτευξη του 
συνολικού στόχου της διάθεσης του 50 % 
των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ 
για την υποστήριξη στόχων για το κλίμα 
και το περιβάλλον. Η κλιματική αλλαγή 
και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων 
αποτελούν βασικούς παράγοντες της 
περιβαλλοντικής καταπόνησης, η οποία 
δημιούργησε τις συνθήκες για την 
ανάδυση και εξάπλωση της νόσου 
COVID-19 και πιθανών μελλοντικών 
πανδημιών. Κατά συνέπεια, όλες οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας που 
ορίζονται στον [κανονισμό για την 
ταξινόμηση] και, τουλάχιστον να 
σέβονται την αρχή της «μη πρόκλησης 
σημαντικής βλάβης» και να πληρούν τις 
απαιτήσεις «ελάχιστων διασφαλίσεων». 
Τα κριτήρια και το πλαίσιο ταξινόμησης 
της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
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για την παρακολούθηση της υλοποίησης 
των δεσμεύσεων για το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 38
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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 της πράσινης 
μετάβασης, του ψηφιακού 
μετασχηματισμού και της στήριξης μιας 
σταθερής στρατηγικής για τις ΜΜΕ και 
τη βιομηχανία, η οποία θα διαδραματίσει 
πρωταρχικό ρόλο στην επανεκκίνηση και 
στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας, 
καθώς και στη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητάς της.

Or. en

Τροπολογία 39
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12



PE657.162v01-00 12/156 AM\1212267EL.docx

EL

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, αλλά και του 
ανοικτού, βιώσιμου και χωρίς 
αποκλεισμούς ψηφιακού 
μετασχηματισμού. Και οι δύο αυτές πτυχές 
θα διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο στην 
επανεκκίνηση και τον εκσυγχρονισμό της 
οικονομίας μας.

Or. en

Τροπολογία 40
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 

(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 τόσο της 
πράσινης μετάβασης, όσο και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Και οι δύο 
αυτές πτυχές θα διαδραματίσουν 
πρωταρχικό ρόλο στην επανεκκίνηση, την 
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τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας. απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές 
και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας 
μας.

Or. en

Τροπολογία 41
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 42
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar
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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 πράσινης και της ψηφιακής 
δίκαιης 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, 
παράλληλα με τη διασφάλιση των 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού της ενιαίας 
αγοράς και της στρατηγικής αυτονομίας 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 43
Josianne Cutajar

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 

(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 
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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.

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. Ο 
Μηχανισμός θα πρέπει επίσης να 
συμβάλει στην επίτευξη της ισότητας των 
φύλων.

Or. en

Τροπολογία 44
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 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 και 
ισορροπημένη ως προς το φύλο ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 45
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Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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 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, 
να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να 
αυξήσει την παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 46
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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, 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων καθώς 
και των προτεραιοτήτων της Ένωσης 
σχετικά με τη προστασία των δεδομένων. 
Ο Μηχανισμός δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων· τον παροπλισμό, τη 
λειτουργία, την προσαρμογή ή την 
κατασκευή πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής· τη διάθεση 
αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής 
ταφής και επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης αποβλήτων· τις επενδύσεις 
σε υποδομές αεροδρομίων εκτός εάν 
γίνονται σε εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες·

Or. en
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Τροπολογία 47
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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 θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων επενδύσεων με 
συνεκτικό τρόπο ώστε να είναι εξίσου 
δυνατή η ενεργοποίηση ιδιωτικών 
επενδύσεων. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να συνάδει και 
να διασφαλίζει 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 συνάδει 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. 
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 
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Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή). Η συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο προς συμμόρφωση.

Τροπολογία 48
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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 

(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, του ψηφιακού θεματολογίου 
και της βιομηχανικής στρατηγικής, θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
είναι συναφή με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση. Τα μέτρα θα πρέπει να 



PE657.162v01-00 20/156 AM\1212267EL.docx

EL

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.

καθιστούν δυνατή την ταχεία επίτευξη των 
στόχων και των συνεισφορών που 
καθορίζονται στα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα και τις 
επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 49
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ουσιαστική χρηματοδοτική συνεισφορά 
ανάλογη προς τις πραγματικές ανάγκες των 
κρατών μελών να αναλαμβάνουν και να 
ολοκληρώνουν τις μεταρρυθμίσεις και τις 
επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
είναι σκόπιμο να καθοριστεί η μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται 
σε αυτά στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη 
(δηλαδή τη μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική 
στήριξη). Η εν λόγω μέγιστη συνεισφορά 
θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον 
πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά 
κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
(ΑΕΠ) και το σχετικό ποσοστό ανεργίας 
κάθε κράτους μέλους.

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ουσιαστική χρηματοδοτική συνεισφορά 
ανάλογη προς τις πραγματικές ανάγκες των 
κρατών μελών να αναλαμβάνουν και να 
ολοκληρώνουν τις μεταρρυθμίσεις και τις 
επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
είναι σκόπιμο να καθοριστεί η μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται 
σε αυτά στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη 
(δηλαδή τη μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική 
στήριξη). Η εν λόγω μέγιστη συνεισφορά 
θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον 
πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά 
κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
(ΑΕΠ) και το σχετικό ποσοστό ανεργίας 
κάθε κράτους μέλους. Οι δείκτες ΑΕΠ και 
ανεργίας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν 
τις επιπτώσεις της κρίσης της νόσου 
COVID-19 σε κάθε κράτος μέλος, οι 
οποίες θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται 
υπόψη.

Or. en
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Τροπολογία 50
Josianne Cutajar

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 ανά 
πάσα στιγμή μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, έως τις 31 
Αυγούστου 2024. 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 
αντίστοιχο σχέδιο δημοσιονομικών 
πληροφοριών έξι μήνες πριν από την 
επίσημη υποβολή του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 51
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή). Η συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο προς συμμόρφωση. Εν προκειμένω, το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να αποτελεί αυτόνομη πράξη και όχι παράρτημα εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία 52
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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· θα πρέπει να δείχνει 
πώς το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
στην ισότητα των φύλων και την 
ισορροπημένη ως προς το φύλο ανάπτυξη 
και δημιουργία θέσεων εργασίας· και θα 
πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον 
επεξήγηση της συνέπειας του 
προτεινόμενου σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας με τις σχετικές ειδικές ανά 
χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει να 
επιδιωχθεί και να επιτευχθεί στενή 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών καθ’ όλη τη διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 53
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 

(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 
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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.

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 δίκαιη 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της δίκαιης μετάβασης που δεν αφήνει κανέναν πίσω θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Τροπολογία 54
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(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 
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αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

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 
ισορροπημένου ως προς το φύλο 
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 
σχέδιο αποκλείει δραστηριότητες που δεν 
πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας 
σύμφωνα με τον [κανονισμό για την 
ταξινόμηση]· κατά πόσον έχουν γίνει 
διαβουλεύσεις με όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς· κατά πόσον τα 
κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις αξίες 
της Ένωσης που διατυπώνονται 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 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 



PE657.162v01-00 26/156 AM\1212267EL.docx

EL

υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

Or. en

Τροπολογία 55
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 

(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 
περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην πράσινη και την 
ψηφιακή δίκαιη 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 το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
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θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
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.

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 η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο 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 είναι 
ικανά να ενεργοποιήσουν 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή). Η συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο προς συμμόρφωση.

Τροπολογία 56
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Υπό την προϋπόθεση ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πληροί 

(26) Υπό την προϋπόθεση ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πληροί 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία σχετίζεται με τις τροπολογίες που εισαγάγουν τη δυνατότητα μερικής 
έγκρισης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 57
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της δίκαιης μετάβασης που δεν αφήνει κανέναν πίσω θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Τροπολογία 58
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(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 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στοχεύει στην επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας

Τροπολογία 59
Josianne Cutajar

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 
ανά έξι μήνες, 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.

Or. en
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Τροπολογία 60
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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.

Or. en

Τροπολογία 61
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 
διατεθεί θα πρέπει να καθορίζονται από 
την Επιτροπή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης. Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
σχετίζονται με την έγκριση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και με την 
καταβολή της χρηματοδοτικής στήριξης 
εφόσον πληρούνται τα σχετικά ορόσημα 
και στόχοι θα πρέπει να ασκούνται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη 
σχετική διαδικασία εξέτασης13. Μετά την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης, το οικείο 
κράτος μέλος και η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν για 
ορισμένες επιχειρησιακές ρυθμίσεις 
τεχνικού χαρακτήρα, αναφέροντας 
λεπτομερώς πτυχές της υλοποίησης όσον 
αφορά τα χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες 
για τα ορόσημα και τους στόχους, καθώς 
και την πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. 
Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς 
επίκαιρες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε 
σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των 
εν λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν 
να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. 
Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι 
οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που 
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του 
άρθρου 322 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και ορίζουν 
συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον 
καθορισμό και την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
προμηθειών, βραβείων και έμμεσης 
διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους 
σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της 
ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
και την αποτελεσματική χρηματοδότηση 
της ΕΕ.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη 
σχετική διαδικασία εξέτασης13. Μετά την 
έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, το 
οικείο κράτος μέλος και η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συμφωνήσουν για ορισμένες 
επιχειρησιακές ρυθμίσεις τεχνικού 
χαρακτήρα, αναφέροντας λεπτομερώς 
πτυχές της υλοποίησης όσον αφορά τα 
χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες για τα 
ορόσημα και τους στόχους, καθώς και την 
πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. 
Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς 
επίκαιρες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε 
σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των 
εν λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν 
να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. 
Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι 
οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που 
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του 
άρθρου 322 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και ορίζουν 
συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον 
καθορισμό και την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
προμηθειών, βραβείων και έμμεσης 
διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους 
σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της 
ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
και την αποτελεσματική χρηματοδότηση 
της ΕΕ.

_________________ _________________
13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
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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).

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Or. en

Τροπολογία 62
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Γιώργος Γεωργίου, Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «Ευρωπαϊκό εξάμηνο 
συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών» (στο εξής: Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο): η διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 2-α του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 199720.

διαγράφεται

_________________
20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για 
την ενίσχυση της εποπτείας της 
δημοσιονομικής κατάστασης και την 
εποπτεία και τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών (ΕΕ L 209 της 
2.8.1997, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 63
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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3α. ως «ανθεκτικότητα» νοείται η 
ικανότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
της γεωργίας και της βιομηχανίας να 
παράγουν στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς 
όλα τα απαραίτητα αγαθά και υπηρεσίες 
για τη διασφάλιση της στρατηγικής 
αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
την ενίσχυση της ανεξαρτησίας από 
τρίτες χώρες για στοιχεία και τεχνολογίες 
που είναι απαραίτητα για τη σταθερότητα 
και την ασφάλεια των ευρωπαϊκών 
κοινωνιών, καθώς και για την 
αντιμετώπιση των κλυδωνισμών και των 
επίμονων διαρθρωτικών αλλαγών με 
περιορισμένες επιπτώσεις στις 
μελλοντικές γενιές.

Or. en

Τροπολογία 64
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. ως «ανάκαμψη» νοείται η 
διαδικασία που έχει σχεδιαστεί για την 
αποκατάσταση των ευρωπαϊκών και 
εθνικών οικονομιών μετά την έκθεση σε 
κρίση που έχει προκληθεί από 
εξωτερικούς και απρόβλεπτους 
παράγοντες, μέσω της υιοθέτησης 
δράσεων υποστήριξης που δεν έχουν ως 
εργαλείο παρακολούθησης την εποπτεία 
μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, 
η οποία θα ευνοούσε τις διακρίσεις και θα 
προσέθετε επιβάρυνση.

Or. en

Τροπολογία 65
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
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Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. ως «ανθεκτικότητα» νοείται η 
ικανότητα ελαχιστοποίησης των άμεσων 
και μακροπρόθεσμων αρνητικών 
συνεπειών που προέρχονται από τη 
μικροοικονομική και μακροοικονομική 
κρίση μέσω της μείωσης των ευπαθειών 
των εθνικών οικονομιών και της 
εξάλειψης του επιπέδου εξάρτησης των 
στρατηγικών κλάδων της ΕΕ από τρίτες 
χώρες.

Or. en

Τροπολογία 66
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η αρχή της «μη πρόκλησης 
σοβαρής βλάβης» σημαίνει τη μη 
πρόκληση «σημαντικής επιβάρυνσης για 
τους περιβαλλοντικούς στόχους» όπως 
ορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/852 [κανονισμός για την 
ταξινόμηση]·

Or. en

Τροπολογία 67
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. ως «ελάχιστες διασφαλίσεις» 
νοούνται οι διαδικασίες που ορίζονται 
στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/852 [κανονισμός για την 
ταξινόμηση]·

Or. en

Τροπολογία 68
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. ως «ανθεκτικότητα» νοείται η 
ικανότητα αντιμετώπισης των 
κοινωνιακών, οικονομικών και 
οικολογικών κλυδωνισμών και επίμονων 
διαρθρωτικών αλλαγών κατά τρόπο 
βιώσιμο προκειμένου να διατηρηθεί η 
κοινωνιακή ευημερία, χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο η κληρονομιά για τις μελλοντικές 
γενιές.

Or. en

Τροπολογία 69
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αναφέρεται σε τομείς πολιτικής που 
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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.

σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, την πράσινη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα πριν από το 2050 και την 
ανοικτή, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ψηφιακή μετάβαση, την 
υγεία, την ανταγωνιστικότητα, την 
ανθεκτικότητα, την παραγωγικότητα, την 
εκπαίδευση και τις δεξιότητες, την έρευνα 
και την καινοτομία, την έξυπνη, 
διατηρήσιμη, ισορροπημένη ως προς το 
φύλο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 
την απασχόληση και τις επενδύσεις και τη 
σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 
συστημάτων.

Ο Μηχανισμός θα στηρίζει μόνο 
δραστηριότητες που μπορούν να 
αποδείξουν ότι «δεν προκαλούν σοβαρή 
βλάβη» και πληρούν τις απαιτήσεις περί 
«ελάχιστων διασφαλίσεων» σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 
[κανονισμός για την ταξινόμηση], δεν 
οδηγούν σε εγκλωβισμό στοιχείων 
εντάσεως άνθρακα και δεν εμποδίζουν 
την ανάπτυξη εναλλακτικών με μηδενικές 
εκπομπές άνθρακα.
Ο Μηχανισμός δεν θα χρηματοδοτεί την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων· τον παροπλισμό, τη 
λειτουργία, την προσαρμογή ή την 
κατασκευή πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής· τη διάθεση 
αποβλήτων και επενδύσεις σε 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων· 
τις επενδύσεις σε υποδομές αεροδρομίων 
εκτός εάν γίνονται σε εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες.

Or. en

Τροπολογία 70
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
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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 στρατηγικούς τομείς 
πολιτικής που σχετίζονται με την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, την 
πράσινη και την ψηφιακή δίκαιη 
μετάβαση, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση, την 
επαγγελματική κατάρτιση και τις 
δεξιότητες, το ανθρώπινο και κοινωνικό 
κεφάλαιο, την έρευνα και την καινοτομία, 
την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, την απασχόληση, 
τις επενδύσεις, τις υλικές και άυλες 
υποδομές, τις βιώσιμες μεταφορές και 
την κινητικότητα, την ενεργειακή 
απόδοση, την κυκλικότητα, την αστική 
αναγέννηση, την ισότητα των φύλων, την 
προστασία των ανθρώπινων και 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την τήρηση 
του κράτους δικαίου, καθώς και τη 
σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 
συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 71
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Bart 
Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie 
Hayer

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 

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
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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.

αναφέρεται σε τομείς πολιτικής που 
σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, την πράσινη 
μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 
τις κρίσιμες υποδομές, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες, την έρευνα και την 
καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 72
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Γιώργος Γεωργίου, Sira Rego

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 κοινωνικά δίκαιη 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, τη 
δημόσια υγεία, την ανθεκτικότητα, την 
παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και τις 
δεξιότητες, την έρευνα και την καινοτομία, 
την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, την ποιοτική 
απασχόληση και τις δημόσιες επενδύσεις 
και τη σταθερότητα των 
χρηματοοικονομικών συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 73
Pernille Weiss, Seán Kelly, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Sara 
Skyttedal
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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 τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ, παράλληλα με την προστασία και 
τη στήριξη των αρχών της ενιαίας 
αγοράς και την αποφυγή μη βιώσιμων 
συγκεντρώσεων της αγοράς, την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση, την υγεία, τη μακροπρόθεσμη 
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

Or. en

Τροπολογία 74
Μαρία Σπυράκη, François-Xavier Bellamy

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 

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 ενέργεια και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού της, την 
ανθεκτικότητα, την παραγωγικότητα, την 
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καινοτομία, την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις και τη 
σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 
συστημάτων.

εκπαίδευση και τις δεξιότητες, την έρευνα 
και την πρωτοποριακή καινοτομία σε 
στρατηγικούς τομείς όπως η τεχνολογία 
υδρογόνου, την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις και τη 
σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 
συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 75
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 τη στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ, μεταξύ άλλων στους τομείς της 
αεροδιαστημικής, της άμυνας και της 
ασφαλούς συνδεσιμότητας, με την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση, την υγεία, τη μακροπρόθεσμη 
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.

Or. en

Τροπολογία 76
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin
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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, τη βιομηχανική 
αυτονομία και μετεγκατάσταση, 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.

Or. en

Τροπολογία 77
Pietro Fiocchi

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 

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, τις ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, 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 
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συστημάτων. απασχόληση και τις επενδύσεις και τη 
σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 
συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 78
Angelika Niebler

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 πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα στις παγκόσμιες 
αγορές, 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.

Or. en

Τροπολογία 79
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
οικονομικής ευημερίας της Ένωσης, η 
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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.

οποία θα επιτρέψει την άμεση εξόφληση 
των δανείων που έχουν συναφθεί στο 
πλαίσιο του μέσου NGEU ώστε να μην 
αποτελούν οικονομική επιβάρυνση για τις 
επόμενες γενιές, η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της Ένωσης και η 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της 
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 για την προώθηση της 
ψηφιακής αυτονομίας, των βασικών 
στρατηγικών, μεταξύ άλλων σχετικά με 
σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, της βιομηχανικής 
στρατηγικής για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, 
την κυκλική οικονομία, την έρευνα και 
την καινοτομία σε βασικές τεχνολογίες, 
έναν σύγχρονο τομέα υγείας, την άμυνα, 
την αεροδιαστημική, την ασφαλή 
συνδεσιμότητα και τη μετανάστευση, 
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 μακροπρόθεσμη βιώσιμη 
ανάπτυξη και να μειώσει την εξάρτηση 
από τρίτες χώρες σε στρατηγικούς τομείς.

Or. en

Τροπολογία 80
Christian Ehler

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 

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
οικονομικής ευημερίας της Ένωσης, η 
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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.

οποία θα επιτρέψει την άμεση εξόφληση 
των δανείων που έχουν συναφθεί στο 
πλαίσιο του μέσου NGEU ώστε να μην 
αποτελούν οικονομική επιβάρυνση για τις 
επόμενες γενιές, η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της Ένωσης και η 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της 
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, των βασικών στρατηγικών, 
μεταξύ άλλων σχετικά με σημαντικά έργα 
κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, της 
στρατηγικής για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, 
την κυκλική οικονομία, την έρευνα και 
την καινοτομία σε βασικές τεχνολογίες, 
έναν σύγχρονο τομέα υγείας, την άμυνα 
και τη μετανάστευση, 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 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και να 
μειώσει την εξάρτηση από τρίτες χώρες σε 
στρατηγικούς τομείς.

Or. en

Τροπολογία 81
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

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 
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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.

μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης μετάβασης προς 
την κλιματική ουδετερότητα πριν από το 
2050 και της ανοικτής, βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς 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, ισορροπημένη 
ως προς το φύλο ανάπτυξη καθώς και ένα 
υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 82
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 
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.

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 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, 
καθώς και με τη στήριξη της 
φερεγγυότητας σε εταιρείες που είναι 
εγκατεστημένες σε ένα κράτος μέλος και 
δραστηριοποιούνται στην Ένωση, και τη 
στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
δίκαιης μετάβασης σύμφωνα με την αρχή 
του «μη βλάπτειν», ώστε να συνεισφέρει 
στην αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης 
και των βιομηχανικών οικοσυστημάτων 
και των στρατηγικών αλυσίδων αξίας 
της, να ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων 
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εργασίας μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19, να προωθήσει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, μέσω της αξιοποίησης όλων 
των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς 
παράλληλα με τη διασφάλιση ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού και της στρατηγικής 
αυτονομίας της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 83
Μαρία Σπυράκη, François-Xavier Bellamy

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 
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.

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 
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 
καθώς και τον επαναπατρισμό και τη 
στήριξη κλάδων που έχουν αποδειχθεί 
κρίσιμης σημασίας μετά την κρίση της 
νόσου COVID-19, όπως οι τομείς της 
περίθαλψης, και να προωθήσει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη με επενδύσεις σε βασικές 
τεχνολογίες όπως το υδρογόνο και οι 
κρίσιμες αλυσίδες αξίας.

Or. en

Τροπολογία 84
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer
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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 
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.

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με την 
αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης 
και την προώθηση της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας μετά την κρίση της 
νόσου COVID-19, καθώς και 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 μετάβασης και 
του ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να 
επιτευχθεί έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, θέσεις εργασίας 
και επενδύσεις καθώς και η σταθερότητα 
των δημοσιονομικών συστημάτων, με 
διατήρηση της προστιθέμενης αξίας της 
χρηματοδοτικής στήριξης εντός της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 85
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, 
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, καθώς και 
να ενισχύσει την απασχολησιμότητα των 
νέων, να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και να προλάβει οποιαδήποτε μορφή 
περαιτέρω οικονομικής ύφεσης μέσω της 
εξόφλησης δανείων.

Or. en

Τροπολογία 86
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Γιώργος Γεωργίου, Sira Rego

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 
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.

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, την αποκατάσταση των δημόσιων 
υπηρεσιών που έχουν πληγεί σοβαρά από 
τα μέτρα λιτότητας, τον μετριασμό των 
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων 
της κρίσης και τη στήριξη της κοινωνικά 
δίκαιης πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, ώστε να συνεισφέρει στην 
αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης, να 
προστατεύει τις υπάρχουσες θέσεις 
εργασίας και να ενισχύσει τη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας μετά την 
κρίση της νόσου COVID-19, και να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Or. en
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Τροπολογία 87
Angelika Niebler

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 
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.

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 
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, 
ειδικότερα με προστιθέμενη αξία για την 
Ευρώπη και τις μελλοντικές γενιές.

Or. en

Τροπολογία 88
Pietro Fiocchi

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 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 

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 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
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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.

μετάβασης, των ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, 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.

Or. en

Τροπολογία 89
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο Μηχανισμός διασφαλίζει τα 
ακόλουθα:
α) τουλάχιστον το 50 % του μηχανισμού 
στηρίζει κατευθείαν κλιματικές και 
περιβαλλοντικές δράσεις σύμφωνα με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, της Συμφωνίας του Παρισιού 
και το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/852 [κανονισμός για την 
ταξινόμηση] και όλες οι δράσεις που 
εμπίπτουν στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
τηρούν την αρχή της «μη πρόκλησης 
σοβαρής βλάβης» και πληρούν τις 
απαιτήσεις «ελάχιστων διασφαλίσεων». 
Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν και 
παρακολουθούν τις δαπάνες για το κλίμα 
και το περιβάλλον χρησιμοποιώντας τα 
κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό 
2020/852 [κανονισμός για την 
ταξινόμηση]·
β) οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από 
τον Μηχανισμό για την προώθηση του 
ψηφιακού μετασχηματισμού συμβάλλουν 
στη ψηφιακή ισότητα, στην ψηφιακή 
προσβασιμότητα, στις ανοικτές λύσεις 
λογισμικού και υλισμικού και 
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διασφαλίζουν την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων· θα στηρίζονται 
επίσης από τη διεύρυνση της παραγωγής 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και των 
μέτρων ενεργειακής απόδοσης·
γ) η ισότητα των φύλων, η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου και οι 
ισορροπημένες επενδύσεις σε 
γυναικοκρατούμενους και 
ανδροκρατούμενους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 
στην οικονομία της περίθαλψης, 
προωθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προετοιμασίας, της υλοποίησης, της 
παρακολούθησης, της υποβολής 
εκθέσεων και της αξιολόγησης των 
σχετικών μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων

Or. en

Τροπολογία 90
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και οι σχετικές δαπάνες 
θα συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τη Συμφωνία του Παρισιού 
για το κλίμα και θα σέβονται την αρχή 
της «μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης» 
που ορίζεται στον κανονισμό 2020/852 
(κανονισμός για την ταξινόμηση).

Or. en

Τροπολογία 91
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξη έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
μέσω της ανάπτυξης σχετικής 
μεθοδολογίας και κατευθυντήριων 
γραμμών για τη «μη πρόκληση σοβαρής 
βλάβης» για τον Μηχανισμό, 
εφαρμόζοντας τα κριτήρια που ορίζονται 
στον κανονισμό 2020/852 (κανονισμός για 
την ταξινόμηση). Τα εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
συνάδουν με τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές.

Or. en

Τροπολογία 92
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός 
στόχος, ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα 
κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των 
οροσήμων και των στόχων των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, 
όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι 
προσπάθειες επίτευξης του ειδικού αυτού 
στόχου πραγματοποιούνται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

2. Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός 
στόχος, ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα 
κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των 
οροσήμων και των στόχων των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, 
όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο 
πλαίσιο στρατηγικών τομέων όπως οι 
ΜΜΕ και οι εθνικές βιομηχανίες, ο 
τομέας της υγείας, οι δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας, οι αμυντικές 
βιομηχανίες και η διαχείριση της 
μετανάστευσης. Οι προσπάθειες επίτευξης 
του ειδικού αυτού στόχου 
πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία 
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με τα οικεία κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 93
András Gyürk, Edina Tóth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις που ξεκίνησαν από τα κράτη 
μέλη μετά την 1η Φεβρουαρίου 2020 είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ορίζεται μια σαφής προθεσμία ούτως ώστε να καθοδηγούνται τα κράτη 
μέλη κατά την προετοιμασία των οικείων σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
Αιτιολογείται να ορίζεται αυτή η ημερομηνία στην αρχή της κρίσης, ώστε να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα σχέδιά τους και τα άμεσα μέτρα που σχετίζονται με την 
κρίση.

Τροπολογία 94
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Γιώργος Γεωργίου, Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας εστιάζουν πρωταρχικά 
στην αποκατάσταση των δημόσιων 
υπηρεσιών, η κρίσιμη σημασία των 
οποίων επιβεβαιώθηκε από την κρίση της 
νόσου COVID-19.

Or. en
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Τροπολογία 95
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Γιώργος Γεωργίου, Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στηρίζουν τις 
βιομηχανικές στρατηγικές των κρατών 
μελών που εστιάζουν σε ποιοτικές θέσεις 
εργασίας, ίση ανάπτυξη και φιλόδοξους 
στόχους για το κλίμα· σε αυτό το πνεύμα, 
τα κράτη μέλη καλούνται να 
συμπεριλάβουν στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας ένα σχέδιο δημόσιων 
επενδύσεων για την προώθηση της 
ανάπτυξης ενός δημόσιου παραγωγικού 
τομέα, ιδίως στην περίπτωση των 
στρατηγικών τομέων που είναι πάρα πολύ 
σημαντικοί για να μείνουν στην αγορά, 
όπως είναι οι τομείς των φαρμάκων, των 
υγειονομικών προϊόντων, των εξοπλισμών 
ατομικής προστασίας και των ιατρικών 
βοηθημάτων.

Or. en

Τροπολογία 96
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, 
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Προκειμένου να ενισχυθεί η 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, η στήριξη 
στον ιδιωτικό τομέα παρέχεται 
πρωτίστως στις πολύ μικρές και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις πιο 
πληγείσες περιοχές, προκειμένου να 
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αντισταθμιστούν οι περιφερειακές 
ανισότητες που ενισχύονται από πολιτικές 
που επικεντρώνονται στην 
ανταγωνιστικότητα.

Or. en

Τροπολογία 97
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Γιώργος Γεωργίου, Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στοχεύουν στη 
διατήρηση της ποιοτικής 
απασχόλησης. Οι θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται στο πλαίσιο αυτών των 
σχεδίων σέβονται τα ανώτατα πρότυπα 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 98
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μέσω του ποσού των 
334 950 000 000 EUR που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο 
ii) του κανονισμού [EURI], σε τρέχουσες 
τιμές, που διατίθεται για μη επιστρεπτέα 
στήριξη, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφοι 4 και 8 του κανονισμού 
[EURI].

α) μέσω του ποσού των 
334 950 000 000 EUR που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο 
ii) του κανονισμού [EURI], σε τρέχουσες 
τιμές, που διατίθεται για μη επιστρεπτέα 
στήριξη, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφοι 4 και 8 του κανονισμού 
[EURI] εκ των οποίων τουλάχιστον 
167 475 000 000 EUR στηρίζουν 
κατευθείαν δράσεις για το κλίμα και το 
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περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 99
Pietro Fiocchi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ποσά αυτά αποτελούν εξωτερικά 
έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με 
το άρθρο 21 παράγραφος 5 του 
δημοσιονομικού κανονισμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 100
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) 10 % του ποσού που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο a) 
και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) κατανέμεται για τη χρηματοδότηση 
των σχεδίων ευρωπαϊκού κοινού 
ενδιαφέροντος που ορίζονται στο άρθρο 
5a.

Or. en

Τροπολογία 101
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
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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 
κόστος της παροχής συμβουλών από 
ομοτίμους και από πραγματογνώμονες για 
την αξιολόγηση και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

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, 
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.

Or. en

Τροπολογία 102
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Έργα ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος

Το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο βα) 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
σχεδίων ευρωπαϊκού κοινού 
ενδιαφέροντος με ευρωπαϊκή κάλυψη και 
σημαντική συμμετοχή στην πράσινη και 
ψηφιακή μετάβαση και στην ανάκαμψη 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19. Τα 
σχέδια ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος 
εισάγονται από την Επιτροπή μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που 
προσδιορίζουν τα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη, τα ποσά, ορόσημα και τους 
στόχους, τα σχέδια/τύπους σχεδίων. Τα 
έργα ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος 
θα είναι τα ακόλουθα:
- τουρισμός·
- αεροναυτική βιομηχανία·
- πλοϊμότητα εσωτερικών πλωτών οδών·
- Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS).

Or. en

Τροπολογία 103
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Πόροι από προγράμματα επιμερισμένης 

διαχείρισης
Πόροι που κατανέμονται στα κράτη μέλη 
υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης 
μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών 
μελών, να μεταφερθούν στον Μηχανισμό. 
Η Επιτροπή εκτελεί τους εν λόγω πόρους 
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άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Οι πόροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του 
οικείου κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 104
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πόροι που κατανέμονται στα κράτη μέλη 
υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης 
μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών 
μελών, να μεταφερθούν στον Μηχανισμό. 
Η Επιτροπή εκτελεί τους εν λόγω πόρους 
άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Οι πόροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του 
οικείου κράτους μέλους.

Πόροι που κατανέμονται στον Μηχανισμό 
μπορούν, κατόπιν αιτήματος ενός κράτους 
μέλους να μεταφερθούν στα Ταμεία της 
Ένωσης για να χρησιμοποιηθούν προς 
όφελος του κράτους μέλους που υποβάλει 
το αίτημα μεταφοράς. Οι πόροι πρέπει να 
τίθενται υπό καθεστώς επιμερισμένης 
διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 63 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Για τους 
πόρους αυτούς ισχύουν οι κανόνες του 
Ταμείου της Ένωσης που λειτουργεί ως 
αποδέκτης.

Or. en

Τροπολογία 105
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Γιώργος Γεωργίου, Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υλοποίηση του μηχανισμού 
αποκατάστασης και ανθεκτικότητας δεν 
συνδέεται με διαρθρωτικά μέτρα 
μεταρρυθμίσεων ή άλλες μορφές 
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οικονομικών και πολιτικών 
προϋποθέσεων που σχετίζονται με το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο που θα 
μπορούσαν να αποδυναμώνουν τα 
κοινωνικά ή τα εργασιακά δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 106
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρέχεται 
επιπρόσθετα στη στήριξη που παρέχεται 
στο πλαίσιο άλλων κονδυλίων και 
προγραμμάτων της Ένωσης. Έργα 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων μπορούν 
να λαμβάνουν στήριξη από άλλα 
προγράμματα και μέσα της Ένωσης, υπό 
την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στήριξη δεν 
καλύπτει τις ίδιες δαπάνες.

Η στήριξη στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορεί να 
παρέχεται επιπρόσθετα στη στήριξη που 
παρέχεται στο πλαίσιο άλλων κονδυλίων 
και προγραμμάτων της Ένωσης. Έργα 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων μπορούν 
να λαμβάνουν στήριξη από άλλα 
προγράμματα και μέσα της Ένωσης, υπό 
την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στήριξη δεν 
καλύπτει τις ίδιες δαπάνες.

Or. en

Τροπολογία 107
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Μέτρα που συνδέουν τον Μηχανισμό με 

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

Or. en

Τροπολογία 108
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
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Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Μέτρα που συνδέουν τον Μηχανισμό με 

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

Or. en

Τροπολογία 109
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε κράτος μέλος υπολογίζεται 
μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την κατανομή του ποσού που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), με 
τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο 
παράρτημα I, βάσει του πληθυσμού, του 
αντιστρόφου του κατά κεφαλήν 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 
και του σχετικού ποσοστού ανεργίας κάθε 
κράτους μέλους.

Για κάθε κράτος μέλος υπολογίζεται 
μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την κατανομή του ποσού που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), με 
τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο 
παράρτημα I, βάσει του πληθυσμού, του 
αντιστρόφου του κατά κεφαλήν 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 
και του σχετικού ποσοστού ανεργίας κάθε 
κράτους μέλους. Οι δείκτες ΑΕΠ και 
ανεργίας αντικατοπτρίζουν τις 
επιπτώσεις της κρίσης της νόσου 
COVID-19.

Or. en

Τροπολογία 110
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την περίοδο μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2022 και έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024, όταν υπάρχουν 
διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι, η 

2. Για την περίοδο μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2022 και έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024, όταν υπάρχουν 
διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι, η 
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Επιτροπή μπορεί να διοργανώνει 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για τον σκοπό 
αυτόν, δημοσιεύει ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα των προσκλήσεων που 
πρόκειται να διοργανωθούν κατά την εν 
λόγω περίοδο και αναφέρει, σε κάθε 
πρόσκληση, το ποσό που διατίθεται προς 
κατανομή. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
προτείνει να λάβει ένα ποσό που να 
αντιστοιχεί, κατ’ ανώτατο όριο, στο 
μερίδιό του από το ποσό που διατίθεται 
προς κατανομή, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα Ι, για την υλοποίηση του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Επιτροπή μπορεί να διοργανώνει 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και 
αναφέρει, σε κάθε πρόσκληση, το ποσό 
που διατίθεται προς κατανομή. Κάθε 
κράτος μέλος μπορεί να προτείνει να λάβει 
ένα ποσό που να αντιστοιχεί, κατ’ ανώτατο 
όριο, στο μερίδιό του από το ποσό που 
διατίθεται προς κατανομή, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα Ι, για την 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 111
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δανειακή στήριξη στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του 
οικείου κράτους μέλους δεν υπερβαίνει τη 
διαφορά μεταξύ του συνολικού κόστους 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, αναθεωρημένου όπου 
απαιτείται, και της μέγιστης 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς που 
αναφέρεται στο άρθρο 10. Ο μέγιστος 
όγκος του δανείου για κάθε κράτος μέλος 
δεν υπερβαίνει το 4,7 % του ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματός του.

4. Η δανειακή στήριξη στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του 
οικείου κράτους μέλους δεν υπερβαίνει το 
μερίδιό του επί του ποσού που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) το 
οποίο υπολογίζεται με τη μεθοδολογία 
που προβλέπεται στο Παράρτημα I.

Or. en

Τροπολογία 112
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τις αξίες της Ένωσης 
που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ 
[κράτος δικαίου] ώστε να είναι επιλέξιμα 
για χρηματοδότηση από τον μηχανισμό.

Or. en

Τροπολογία 113
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Στα σχέδια αυτά 
περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του 
οικείου κράτους μέλους για τα επόμενα 
τέσσερα έτη. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος 
μέσου περιλαμβάνουν μέτρα για την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημοσίων επενδύσεων μέσω μιας 
συνεκτικής δέσμης.

1. Σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Στα σχέδια αυτά 
περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του 
οικείου κράτους μέλους για τα επόμενα 
τέσσερα έτη. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος 
μέσου μπορούν να περιλαμβάνουν μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
περιλαμβάνουν έργα δημοσίων 
επενδύσεων μέσω μιας συνεκτικής δέσμης.

Or. en

Τροπολογία 114
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Στα σχέδια αυτά 
περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του 
οικείου κράτους μέλους για τα επόμενα 
τέσσερα έτη. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος 
μέσου περιλαμβάνουν μέτρα για την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημοσίων επενδύσεων μέσω μιας 
συνεκτικής δέσμης.

1. Σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Στα σχέδια αυτά 
περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του 
οικείου κράτους μέλους για τα επόμενα 
τέσσερα έτη. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος 
μέσου περιλαμβάνουν μέτρα για την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημοσίων επενδύσεων μέσω μιας 
συνεκτικής δέσμης, η οποία έχει επίσης τη 
δυνατότητα ενεργοποίησης ιδιωτικών 
επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 115
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Στα σχέδια αυτά 
περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του 
οικείου κράτους μέλους για τα επόμενα 
τέσσερα έτη. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος 
μέσου περιλαμβάνουν μέτρα για την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημοσίων επενδύσεων μέσω μιας 
συνεκτικής δέσμης.

1. Σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Στα σχέδια αυτά 
περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του 
οικείου κράτους μέλους έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2024. Τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος 
μέσου περιλαμβάνουν μέτρα για την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημοσίων επενδύσεων μέσω μιας 
συνεκτικής δέσμης.

Or. en
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Τροπολογία 116
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 και 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
ιδίως εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν 
από την πράσινη μετάβαση στην 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και 
την ανοικτή, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς 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) 2018/1999, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, 
στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας 
και στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και 
στα επιχειρησιακά προγράμματα στο 
πλαίσιο των κονδυλίων της Ένωσης. Ο 
Μηχανισμός θα στηρίζει μόνο 
δραστηριότητες που δεν προκαλούν 
σοβαρή βλάβη στους περιβαλλοντικούς 
στόχους και σέβονται τις απαιτήσεις 
«ελάχιστων διασφαλίσεων» σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 
[κανονισμός για την ταξινόμηση].

_________________
21 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
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Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα.
22 […]

Or. en

Τροπολογία 117
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 κοινωνικές προκλήσεις 
και προτεραιότητες, και την κοινωνικά 
δίκαιη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Τα 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που 
έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα και στις επικαιροποιήσεις αυτών 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en
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Τροπολογία 118
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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 και 
διασφαλίζουν συνέργειες με τις 
πληροφορίες που έχουν συμπεριλάβει τα 
κράτη μέλη 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 
προτεραιότητες και τους στόχους άλλων 
κονδυλίων και προγραμμάτων της 
Ένωσης, με τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και 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 ψηφιακή μετάβαση.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
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ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή). Η συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο προς συμμόρφωση.

Τροπολογία 119
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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, ιδίως εκείνες που 
αφορούν ή προκύπτουν από την εθνική 
βιομηχανική κατεύθυνση, την πράσινη και 
την ψηφιακή μετάβαση για τις ΜΜΕ, τους 
στρατηγικούς τομείς που συμβάλλουν σε 
μια παγκόσμια ευρωπαϊκή αυτονομία και 
ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τρίτες 
χώρες.

_________________
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 […]

Or. en
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Τροπολογία 120
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση 
και είναι συναφείς με την ενίσχυση της 
στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ. Τα 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδουν 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. Τα σχέδια θα επιτρέπουν 
επίσης να γίνονται επενδύσεις σε πόρους 
με προσανατολισμό στο μέλλον, σε 
τεχνολογίες και υποδομές για τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας 
της ΕΕ.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en
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Τροπολογία 121
Pietro Fiocchi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

22 […] 22 […]
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Τροπολογία 122
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri 
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Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 τελευταίου Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, ιδίως εκείνες που αφορούν τους 
τομείς πολιτικής που ορίζονται στο άρθρο 
3. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν επίσης με τις 
πληροφορίες που έχουν συμπεριλάβει τα 
κράτη μέλη στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα εθνικά σχέδια 
για την ενέργεια και το κλίμα και στις 
επικαιροποιήσεις αυτών βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Τροπολογία 123
Angelika Niebler

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

2α. Η Επιτροπή θα παράσχει στήριξη 
στα κράτη μέλη όσον αφορά την 
προετοιμασία των οικείων εθνικών 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
μέσω της παροχής μη εξαντλητικού 
καταλόγου διευρωπαϊκών σχεδίων, τα 
οποία εξυπηρετούν ειδικότερα τους 
στόχους που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, όπως: υποδομές υψηλής 
τεχνολογίας με προσανατολισμό στο 
μέλλον στους τομείς της τεχνολογίας της 
επικοινωνίας και της ενημέρωσης, 
ενεργειακά δίκτυα χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, ευρωπαϊκά συστήματα 
μεταφορών και κυκλοφορίας, τεχνολογίες 
της ιατρικής και της υγειονομικής 
περίθαλψης, καθώς και αεροδιαστημική 
και άμυνα.

Or. en

Τροπολογία 124
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν περιλαμβάνουν 
επενδύσεις που σχετίζονται με τα 
ακόλουθα:
α) την παραγωγή, επεξεργασία, διανομή, 
αποθήκευση ή καύση ορυκτών καυσίμων·
β) τον παροπλισμό, λειτουργία, 
προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·
γ) τη διάθεση αποβλήτων σε χώρους 
υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης αποβλήτων·
δ) τις υποδομές αεροδρομίων, εκτός εάν 
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γίνονται σε εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες.

Or. en

Τροπολογία 125
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα εθνικά σχέδια ανθεκτικότητας 
και ανάκαμψης που εγκρίνονται σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού 
συνάδουν με τους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού 
για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για 
το κλίμα), και των κατευθυντήριων 
γραμμών για τη «μη πρόκληση σοβαρής 
βλάβης» που έχουν συνταχθεί στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 126
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το 
οικείο κράτος μέλος αποτελεί παράρτημα 
του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων και υποβάλλεται 
επισήμως το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου. Προσχέδιο του σχεδίου μπορεί 

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το 
οικείο κράτος μέλος αποτελεί παράρτημα 
του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων και υποβάλλεται 
επισήμως ανά πάσα στιγμή μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
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να υποβληθεί από το κράτος μέλος από τις 
15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους.

και έως τις 31 Αυγούστου 2024. 
Προσχέδιο του σχεδίου μπορεί να 
υποβληθεί από ένα κράτος μέλος έξι μήνες 
πριν από την επίσημη υποβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
μαζί με το σχετικό σχέδιο 
δημοσιονομικών πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 127
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το 
οικείο κράτος μέλος αποτελεί παράρτημα 
του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων και υποβάλλεται 
επισήμως το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου. Προσχέδιο του σχεδίου μπορεί 
να υποβληθεί από το κράτος μέλος από τις 
15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους.

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το 
οικείο κράτος μέλος υποβάλλεται 
επισήμως το αργότερο τρεις μήνες μετά 
τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού. Προσχέδιο του σχεδίου 
μπορεί να υποβληθεί από το κράτος μέλος 
από τις 15 Οκτωβρίου 2020.

Or. en

Τροπολογία 128
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το 
οικείο κράτος μέλος αποτελεί παράρτημα 
του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων και υποβάλλεται 

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το 
κράτος μέλος υποβάλλεται επισήμως το 
αργότερο έως τις 30 Απριλίου. Προσχέδιο 
του σχεδίου μπορεί να υποβληθεί από το 
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επισήμως το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου. Προσχέδιο του σχεδίου μπορεί 
να υποβληθεί από το κράτος μέλος από τις 
15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους.

κράτος μέλος από τις 15 Οκτωβρίου του 
προηγούμενου έτους, μαζί με το σχέδιο 
προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Or. en

Τροπολογία 129
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το 
οικείο κράτος μέλος αποτελεί παράρτημα 
του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων και υποβάλλεται 
επισήμως το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου. Προσχέδιο του σχεδίου μπορεί 
να υποβληθεί από το κράτος μέλος από τις 
15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους.

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από το 
οικείο κράτος μέλος υποβάλλεται 
επισήμως μαζί με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου. Προσχέδιο του σχεδίου μπορεί 
να υποβληθεί από το κράτος μέλος από τις 
15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή). Η συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο προς συμμόρφωση. Εν προκειμένω, το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να αποτελεί αυτόνομη πράξη και όχι παράρτημα εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία 130
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Γιώργος Γεωργίου, Sira Rego
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

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

Or. en

Τροπολογία 131
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή). Η συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο προς συμμόρφωση. Συνεπώς η παρούσα παράγραφος 
μεταφέρεται πιο κάτω στο κείμενο.

Τροπολογία 132
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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, 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, τηρεί τις 
κατευθυντήριες γραμμές για «μη 
πρόκληση σοβαρής βλάβης» που έχουν 
συνταχθεί στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 133
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα, τα βιομηχανικά 
οικοσυστήματα και τις στρατηγικές 
αλυσίδες αξίας του οικείου κράτους 
μέλους, μετριάζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και 
βελτιώνει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή και σύγκλιση, ενώ 
παράλληλα διασφαλίζει τους ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού της ενιαίας αγοράς 
και τη στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 134
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
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Γιώργος Γεωργίου, Sira Rego

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, τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, τις δημόσιες υπηρεσίες, 
τα κοινωνικά δικαιώματα 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·

Or. en

Τροπολογία 135
Josianne Cutajar

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, 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, καθώς και 
την ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 136
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin
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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, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
την απασχολησιμότητα των νέων και την 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 
του οικείου κράτους μέλους, μετριάζει 
τις γενικές επιπτώσεις της κρίσης στους 
στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς και 
για τις ΜΜΕ, και βελτιώνει την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
και σύγκλιση·

Or. en

Τροπολογία 137
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 τη στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης, την 
ανταγωνιστικότητα, τις τεχνολογίες που 
προσανατολίζονται στο μέλλον, το 
αναπτυξιακό δυναμικό, ιδίως όσον αφορά 
τις ΜΜΕ, 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·

Or. en
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Τροπολογία 138
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του οικείου κράτους 
μέλους, μετριάζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, με 
ειδική έμφαση στις ΜΜΕ και τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση, και βελτιώνει 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή και σύγκλιση·

Or. en

Τροπολογία 139
Pietro Fiocchi

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, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
τη στήριξη προς τις ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, 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·

Or. en
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Τροπολογία 140
Martin Hojsík, Morten Petersen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στις περιπτώσεις όπου ο 
Μηχανισμός χρησιμοποιείται για τη 
στήριξη μιας εταιρείας που 
δραστηριοποιείται σε τομέα υψηλής 
έντασης άνθρακα, τα κράτη μέλη θα 
γνωστοποιούν τον τρόπο με τον οποίο η 
εταιρεία προτίθεται να ευθυγραμμίσει το 
επιχειρηματικό της μοντέλο με τη 
Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και 
τους σχετικούς κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου μέσω της 
δημοσιοποίησης σχεδίων μετάβασης από 
την εταιρεία·

Or. en

Τροπολογία 141
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 μετάβαση και 
στις προκλήσεις που απορρέουν από αυτή, 
συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:
i) συνάφεια με τον στόχο της ΕΕ για 
κλιματική ουδετερότητα, και συμβολή 
τους στον νέο κλιματικό στόχο της 
Ένωσης για το 2030, καθώς και στους 
εθνικούς στόχους του άρθρου 4 του 
κανονισμού για τη διακυβέρνηση της 
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Ενεργειακής Ένωσης [κανονισμός (ΕΕ) 
2018/1999]·
ii) ισχυρισμούς ότι οι δραστηριότητες δεν 
θα οδηγούσαν σε εγκλωβισμό πόρων 
εντάσεως άνθρακα και δεν θα εμπόδιζαν 
την ανάπτυξη εναλλακτικών με μηδενικές 
εκπομπές άνθρακα·
iii) τη σχέση με τα ΕΣΕΚ και τις πιθανές 
επικαιροποιήσεις των ΕΣΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 142
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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 ή στις προκλήσεις που 
απορρέουν από αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τη συμβολή τους στην 
επίτευξη των στόχων του κανονισμού για 
τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για 
το κλίμα) καθώς και στη στήριξη 
βιώσιμων επενδύσεων σύμφωνα με τα 
κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό 
2020/852 (κανονισμός για την 
ταξινόμηση).

Or. en

Τροπολογία 143
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin
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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 ανάκαμψη των 
βιομηχανιών και των ΜΜΕ σε βασικούς 
εθνικούς τομείς καθώς και στην 
αντιμετώπιση νέων προκλήσεων που 
απορρέουν από τη μελλοντική πράσινη 
και ψηφιακή μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 144
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 κοινωνικά δίκαιη 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση ή στις 
προκλήσεις που απορρέουν από αυτές·

Or. en

Τροπολογία 145
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 

γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην πράσινη και την 
ψηφιακή δίκαιη μετάβαση ή στις 



AM\1212267EL.docx 87/156 PE657.162v01-00

EL

απορρέουν από αυτές· προκλήσεις που απορρέουν από αυτές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της δίκαιης μετάβασης που δεν αφήνει κανέναν πίσω θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Τροπολογία 146
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 μετάβαση ή 
στις προκλήσεις που απορρέουν από αυτή·

Or. en

Τροπολογία 147
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται 
να συνεισφέρουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, με ιδιαίτερη εστίαση 
στη βιομηχανία της ΕΕ που στηρίζει την 
έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών σε 
τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα 
δίκτυα 5G, τα δεδομένα, ή στις 
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προκλήσεις που απορρέουν από αυτόν τον 
μετασχηματισμό, όπως για παράδειγμα η 
αναβάθμιση δεξιοτήτων και η απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων από τους εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 148
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 οικείο κράτος μέλος που 
αναφέρεται στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα τηρήσει την αρχή της 
«μη πρόκλησης σοβαρής βλάβης»·

Or. en

Τροπολογία 149
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) αποτελεσματικά μέτρα ώστε να 
εξασφαλίζεται η προβολή της 
χρηματοδότησης της ΕΕ και η διαφάνεια 
ως προς τους δικαιούχους· δημιουργία 
ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης 
για τα κονδύλια της Ένωσης που θα 
αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

Or. en
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Τροπολογία 150
Christian Ehler

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 ενισχύει βασικές 
στρατηγικές, ιδίως όσον αφορά τα 
σημαντικά σχέδια κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος (IPCEI), τη στρατηγική 
για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, την κυκλική 
οικονομία, την έρευνα και την καινοτομία 
σε βασικές τεχνολογίες, ένα σύγχρονο 
τομέα υγείας, την άμυνα και τη 
μετανάστευση·

Or. en

Τροπολογία 151
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 βασικές 
στρατηγικές, ιδίως όσον αφορά τα 
σημαντικά σχέδια κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος (IPCEI), τη στρατηγική 
για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, την κυκλική 
οικονομία, την έρευνα και την καινοτομία 
σε βασικές τεχνολογίες, ένα σύγχρονο 
τομέα υγείας, την άμυνα, την 
αεροδιαστημική, την ασφαλή 
συνδεσιμότητα και τη μετανάστευση·

Or. en

Τροπολογία 152
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Christian Ehler

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 είναι αλληλένδετο και 
συνεκτικό με τα βασικά χρηματοδοτικά 
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·

Or. en

Τροπολογία 153
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο η διάσταση του φύλου 
ενσωματώνεται σε όλη τη διάρκεια του 
σχεδίου και του τρόπου με τον οποίο 
συμβάλλει σε ισορροπημένη ως προς το 
φύλο ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 154
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) απόδειξη ότι οι επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 
σχεδίου θα έχουν ως στόχο τον επικείμενο 
οικονομικό κύκλο και θα 
επικεντρώνονται στις δραστηριότητες, 
τις τεχνολογίες και τους κλάδους που θα 
είναι πιο συναφείς για την αντιμετώπιση 
των μελλοντικών προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 155
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 κράτος μέλος συμμορφώνεται με 
τις αξίες της Ένωσης που διατυπώνονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 156
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται 
να συμβάλλουν στην ανοικτή, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή 
μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της 
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προώθησης της ψηφιακής ισότητας, της 
ψηφιακής προσβασιμότητας, των 
ανοικτών λύσεων λογισμικού και 
υλισμικού και της προστασίας 
προσωπικών δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 157
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα προβλεπόμενα ορόσημα και 
στόχοι και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων 
εντός μέγιστης περιόδου τεσσάρων ετών, 
και των επενδύσεων εντός μέγιστης 
περιόδου επτά ετών·

δ) τα προβλεπόμενα ορόσημα και 
στόχοι και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων 
εντός της περιόδου έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2024, και των επενδύσεων εντός της 
περιόδου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027·

Or. en

Τροπολογία 158
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 μονάδας και 
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·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να παρέχουν μόνο το συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αλλά και καθεμίας από τις μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που 
περιλαμβάνονται, με στόχο την καλύτερη αξιολόγηση

Τροπολογία 159
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 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 του τρόπου με τον οποίο θα 
επηρεάσει την οικονομία, τα κοινωνικά 
δικαιώματα και την ποιοτική 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 160
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τεκμηρίωση της συνοχής του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

θ) τεκμηρίωση της συνοχής του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
και της συνοχής του με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·



PE657.162v01-00 94/156 AM\1212267EL.docx

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή). Η συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο προς συμμόρφωση. Συνεπώς το παρόν κείμενο μεταφέρθηκε 
πιο κάτω στο άρθρο.

Τροπολογία 161
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά την εκπόνηση προτάσεων για 
το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς 
τους, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν 
από την Επιτροπή να οργανώσει 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών προκειμένου 
να μπορέσουν τα αιτούμενα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν από την εμπειρία άλλων 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να ζητήσουν τεχνική υποστήριξη 
στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης, σύμφωνα με τον σχετικό 
κανονισμό.

4. Κατά την εκπόνηση προτάσεων για 
το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς 
τους, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν 
από την Επιτροπή να οργανώσει 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών προκειμένου 
να μπορέσουν τα αιτούμενα κράτη μέλη να 
επωφεληθούν από την εμπειρία άλλων 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να ζητήσουν τεχνική υποστήριξη 
στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης, σύμφωνα με τον σχετικό 
κανονισμό. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
επίσης τη διαρθρωτική και συνεχή 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, 
πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
στην προετοιμασία και στην υλοποίηση 
των προτάσεων.

Or. en

Τροπολογία 162
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Πριν από την έγκριση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα 
κράτη μέλη διεξάγουν διαβουλεύσεις με 
ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
και κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπων 
της κοινωνίας των πολιτών, 
εμπειρογνωμόνων, ερευνητικών 
ιδρυμάτων, εργοδοτών, εργασιακών 
ενώσεων και κοινοτικών οργανώσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας υποβάλλεται σε 
έγκριση από το οικείο εθνικό κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 163
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί σε 
δημόσια διαδικτυακή πλατφόρμα το 
σχέδιο και τις τελικές εκδόσεις των 
εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, καθώς και τυχόν 
συστάσεις που διατυπώνει για τη 
βελτίωση αυτών των σχεδίων πριν από 
την έγκρισή τους.

Or. en

Τροπολογία 164
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè
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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 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 σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα και στο εθνικό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του οικείου 
κράτους μέλους και τις αναλυτικές 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το 
οικείο κράτος μέλος στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και, κατά 
περίπτωση, πληροφορίες από την τεχνική 
υποστήριξη που παρέχεται μέσω του 
Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή). Η συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο προς συμμόρφωση.

Τροπολογία 165
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

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

πράσινη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050 και στην 
ανοικτή, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ψηφιακή μετάβαση και, για 
τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 166
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 
πράσινη και την ψηφιακή δίκαιη μετάβαση 
και, για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη 
τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της δίκαιης μετάβασης που δεν αφήνει κανέναν πίσω θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Τροπολογία 167
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 του στόχου που ορίζεται 
στο άρθρο 4, και εάν το σχέδιο συνάδει με 
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το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 3·

Or. en

Τροπολογία 168
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – 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 
προσδιορίζονται 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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή). Η συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο προς συμμόρφωση. Συνεπώς η παρούσα παράγραφος 
μεταφέρεται πιο κάτω στο κείμενο.

Τροπολογία 169
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, 
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 

διαγράφεται
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συνεισφέρει στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στις ειδικές συστάσεις 
για το οικείο κράτος μέλος ή σε άλλα 
σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 170
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα, και ειδικότερα:

i) κατά πόσον το σχέδιο συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και 
το Κλίμα (ΕΣΕΚ), στη μετάβαση προς 
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία πριν 
από το 2050 και τις μετέπειτα 
επικαιροποιήσεις, και στους στόχους που 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό 2018/1999 [Ευρωπαϊκός νόμος 
για το κλίμα], και
ii) κατά πόσον τα μέτρα που 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο δεν θα 
οδηγούσαν σε εγκλωβισμό πόρων 
εντάσεως άνθρακα και δεν θα εμπόδιζαν 
την ανάπτυξη εναλλακτικών με μηδενικές 
εκπομπές άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 171
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Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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 ή 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τη συμβολή τους στην 
επίτευξη των στόχων του κανονισμού για 
τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για 
το κλίμα) καθώς και στη στήριξη 
βιώσιμων επενδύσεων σύμφωνα με τα 
κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό 
2020/852 (κανονισμός για την 
ταξινόμηση).

Or. en

Τροπολογία 172
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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 ανάκαμψη των βιομηχανιών και 
ΜΜΕ σε βασικούς εθνικούς τομείς 
καθώς και στην αντιμετώπιση νέων 
προκλήσεων που απορρέουν από τη 
μελλοντική πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση·

Or. en
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Τροπολογία 173
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 κοινωνικά δίκαιη πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση ή στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που απορρέουν από 
αυτές·

Or. en

Τροπολογία 174
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 μετάβαση ή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 175
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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β α) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει 
να συντάξει σύνοψη της αξιολόγησης 
στην οποία θα αναφέρει κατά πόσον οι 
δραστηριότητες του σχεδίου τηρούν την 
αρχή της «μη πρόκλησης σοβαρής 
βλάβης» των περιβαλλοντικών στόχων 
που ορίζονται στον κανονισμό 2020/852 
(κανονισμός για την ταξινόμηση) και μια 
αιτιολογημένη αξιολόγηση του κατά 
πόσον το σχέδιο συνάδει με τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 176
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά πόσον το σχέδιο θα έχει ως 
στόχο τον επικείμενο οικονομικό κύκλο 
και θα επικεντρώνεται στις 
δραστηριότητες, στις τεχνολογίες και 
στους κλάδους που θα είναι πιο συναφείς 
για την αντιμετώπιση των μελλοντικών 
προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 177
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά πόσον το σχέδιο 
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περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό ή στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που απορρέουν από 
αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 178
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – 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»·

Or. en

Τροπολογία 179
Pietro Fiocchi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά πόσον το σχέδιο περιέχει 
στήριξη στις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 180
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) κατά πόσον το σχέδιο περιέχει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην ανοικτή, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ψηφιακή μετάβαση ή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτήν, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 
της ψηφιακής ανισότητας και της 
αντιμετώπισης των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες με ανεπαρκή 
ψηφιακή προσβασιμότητα και χαμηλές 
ψηφιακές δεξιότητες· και κατά πόσον η 
ψηφιακή μετάβαση στηρίζεται από την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 181
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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, 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 
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στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 182
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 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, καθώς και στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων και στην 
ισορροπημένη ως προς το φύλο ανάπτυξη 
και δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 183
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Γιώργος Γεωργίου, Sira Rego

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 

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

δικαιώματα 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·

Or. en

Τροπολογία 184
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, 
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κατά πόσον η αιτιολόγηση που 
παρέχεται από το κράτος μέλος για το 
ύψος του εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση·

ε) κατά πόσον η αιτιολόγηση που 
παρέχεται από το κράτος μέλος για το 
ύψος του εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής·

Or. en

Τροπολογία 185
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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 
έργων δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις, οι 
οποίες συνάδουν επίσης με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις που 
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απευθύνονται στο οικείο κράτος μέλος ή 
σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχουν 
εγκριθεί επισήμως από την Επιτροπή 
κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και οι 
οποίες μπορούν να ενεργοποιούν επίσης 
ιδιωτικές επενδύσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή). Η συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο προς συμμόρφωση. Συνεπώς το παρόν κείμενο μεταφέρθηκε 
πιο κάτω στο άρθρο

Τροπολογία 186
András Gyürk, Edina Tóth

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας συμβάλλει στην 
ανάπτυξη βασικών υποδομών, ιδίως στα 
κράτη μέλη στα οποία το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ είναι χαμηλότερο του μέσου όρου 
της ΕΕ και το επίπεδο δημοσίου χρέους 
είναι βιώσιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επεξήγηση: Τα λιγότερο ευημερούντα κράτη μέλη με σχετικά χαμηλότερο επίπεδο δανεισμού 
χρειάζονται περισσότερο επενδύσεις σε υποδομές από ό,τι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
προκειμένου να ενισχύσουν την οικονομία και να μετριάσουν τις επιπτώσεις της κρίσης.

Τροπολογία 187
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – 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·

Or. en

Τροπολογία 188
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) η συμμόρφωση του κράτους 
μέλους με τις αξίες της Ένωσης που 
διατυπώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ 
[κράτος δικαίου].

Or. en

Τροπολογία 189
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
εκτελεστική πράξη, εντός τεσσάρων 
μηνών από την ημερομηνία της επίσημης 
υποβολής του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από το κράτος μέλος. Εάν 
η Επιτροπή αξιολογήσει θετικά το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στην εν 
λόγω απόφαση περιγράφονται οι 
μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα 

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
εκτελεστική πράξη, εντός δύο μηνών από 
την ημερομηνία της επίσημης υποβολής 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από το κράτος μέλος. Η 
απόφαση βασίζεται στην αξιολόγηση του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
και στην επικοινωνία με το οικείο κράτος 
μέλος, συμπεριλαμβανομένων πιθανών 
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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.

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

Or. en

Τροπολογία 190
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
εκτελεστική πράξη, εντός τεσσάρων 
μηνών από την ημερομηνία της επίσημης 
υποβολής του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από το κράτος μέλος. Εάν 
η Επιτροπή αξιολογήσει θετικά το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στην εν 
λόγω απόφαση περιγράφονται οι 
μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα 
που πρέπει να υλοποιηθούν από το κράτος 
μέλος, με τα σχετικά ορόσημα και 
στόχους, και η χρηματοδοτική συνεισφορά 
που κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

1. Η Επιτροπή εκδίδει αξιολόγηση 
εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της 
επίσημης υποβολής του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το 
κράτος μέλος. Η αξιολόγηση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
εγκρίνεται από το Συμβούλιο, με ειδική 
πλειοψηφία βάσει πρότασης της 
Επιτροπής, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης. Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει 
θετικά το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, στην εν λόγω απόφαση 
περιγράφονται οι μεταρρυθμίσεις και τα 
επενδυτικά έργα που πρέπει να 
υλοποιηθούν από το κράτος μέλος, με τα 
σχετικά ορόσημα και στόχους, και η 
χρηματοδοτική συνεισφορά που 
κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

Or. en

Τροπολογία 191
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
εκτελεστική πράξη, εντός τεσσάρων 
μηνών από την ημερομηνία της επίσημης 
υποβολής του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από το κράτος μέλος. Εάν 
η Επιτροπή αξιολογήσει θετικά το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στην εν 
λόγω απόφαση περιγράφονται οι 
μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα 
που πρέπει να υλοποιηθούν από το κράτος 
μέλος, με τα σχετικά ορόσημα και 
στόχους, και η χρηματοδοτική συνεισφορά 
που κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
εκτελεστική πράξη, εντός δύο μηνών από 
την ημερομηνία της επίσημης υποβολής 
του 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στοχεύει στην επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και σχετίζεται με τις τροπολογίες που εισαγάγουν τη δυνατότητα μερικής 
έγκρισης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 192
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, με 
εκτελεστική πράξη, εντός τεσσάρων 
μηνών από την ημερομηνία της επίσημης 
υποβολής του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας από το κράτος μέλος. Εάν 
η Επιτροπή αξιολογήσει θετικά το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στην εν 
λόγω απόφαση περιγράφονται οι 
μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα 

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, εντός 
τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της 
επίσημης υποβολής του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το 
κράτος μέλος. Εάν η Επιτροπή 
αξιολογήσει θετικά το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, στην εν λόγω 
απόφαση περιγράφονται οι μεταρρυθμίσεις 
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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.

και τα επενδυτικά έργα που πρέπει να 
υλοποιηθούν από το κράτος μέλος, με τα 
σχετικά ορόσημα και στόχους, και η 
χρηματοδοτική συνεισφορά που 
κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

Or. en

Τροπολογία 193
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρές 
παρεκκλίσεις από την ικανοποιητική 
εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και 
στόχων, μπορούν να ζητήσουν από τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να 
παραπέμψει το θέμα στο επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εάν το θέμα 
παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
δεν λαμβάνεται καμία απόφαση της 
Επιτροπής σχετικά με την ικανοποιητική 
εκπλήρωση των οροσήμων και στόχων 
και σχετικά με την έγκριση των 
πληρωμών έως ότου το επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητήσει 
διεξοδικά το θέμα. Η διαδικασία αυτή 
δεν διαρκεί, κατά κανόνα, περισσότερο 
από τρεις μήνες αφότου η Επιτροπή 
ζητήσει τη γνώμη της Οικονομικής και 
Δημοσιονομικής Επιτροπής. Η 
διαδικασία αυτή θα είναι σύμφωνη με το 
άρθρο 17 της ΣΕΕ και το άρθρο 317 της 
ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 194
Marian-Jean Marinescu
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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 τα κριτήρια του άρθρου 16 
παράγραφος 3, δεν κατανέμεται καμία 
χρηματοδοτική συνεισφορά στο οικείο 
κράτος μέλος και εφαρμόζεται η 
παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 195
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία σχετίζεται με τις τροπολογίες που εισαγάγουν τη δυνατότητα μερικής 
έγκρισης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 196
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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



AM\1212267EL.docx 113/156 PE657.162v01-00

EL

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισαγάγει τη δυνατότητα μερικής έγκρισης του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 197
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 και το ποσό 
του εκτιμώμενου κόστους του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να παρέχουν μόνο το συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αλλά και καθεμίας από τις μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που 
περιλαμβάνονται, με στόχο την καλύτερη αξιολόγηση

Τροπολογία 198
Marian-Jean Marinescu
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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 σχετική απόφαση 
συνοδεύεται από δεόντως αιτιολογημένη 
αξιολόγηση. Το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να υποβάλει άλλο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τον 
Μηχανισμό Τεχνικής Υποστήριξης.

Or. en

Τροπολογία 199
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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, κοινοποιεί δεόντως 
αιτιολογημένη αξιολόγηση εντός δύο 
μηνών από την υποβολή της πρότασης από 
το κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στοχεύει στην επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας

Τροπολογία 200
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
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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 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 201
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 202
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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 

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 
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τεσσάρων μηνών από την επίσημη 
υποβολή του αιτήματος.

δύο μηνών από την επίσημη υποβολή του 
αιτήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στοχεύει στην επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας

Τροπολογία 203
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στοχεύει στην επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας

Τροπολογία 204
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Η καταβολή των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών στο οικείο κράτος μέλος 
δυνάμει του παρόντος άρθρου 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού και 
ανάλογα με τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση. Οι αποφάσεις της 
Επιτροπής που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 27 παράγραφος 2.

2. Η καταβολή των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών στο οικείο κράτος μέλος 
δυνάμει του παρόντος άρθρου 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού. Οι 
αποφάσεις της Επιτροπής που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο εκδίδονται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 27 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 205
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και 
στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει 
εγκριθεί στην εκτελεστική πράξη της 
Επιτροπής, το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως 
αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, 
κατά περίπτωση, της δόσης του δανείου. 
Τέτοια αιτήματα καταβολής μπορούν να 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή σε τετραμηνιαία 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 
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εμπειρογνώμονες. επικουρείται από εμπειρογνώμονες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στοχεύει στην επίσπευση των δαπανών από τα κράτη μέλη

Τροπολογία 206
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και 
στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει 
εγκριθεί στην 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 τέσσερις φορές ετησίως. Εντός 
ενός μήνα 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.

Or. en

Τροπολογία 207
Ville Niinistö
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και 
στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει 
εγκριθεί στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
της Επιτροπής, 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.

Or. en

Τροπολογία 208
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και 
στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει 

3. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και 
στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει 
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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.

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

Or. en

Τροπολογία 209
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα 
εντός έξι μηνών από την αναστολή, η 
Επιτροπή ακυρώνει το ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς σύμφωνα με 
το άρθρο 14 παράγραφος 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, αφού δώσει 
στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση των 
συμπερασμάτων της.

6. Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα 
εντός έξι μηνών από την αναστολή, η 
Επιτροπή ακυρώνει το ποσό της οικείας 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς σύμφωνα με 
το άρθρο 14 παράγραφος 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, αφού δώσει 
στο οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση των 
συμπερασμάτων της.

Or. en
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Τροπολογία 210
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Γιώργος Γεωργίου, 
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οικείο κράτος 
μέλος υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση 
προόδου ως προς την υλοποίηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής 
ρύθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 6. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
τριμηνιαίες εκθέσεις των κρατών μελών 
αποτυπώνονται κατάλληλα στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την 
υποβολή εκθέσεων προόδου προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει ανά 
έτος έκθεση προόδου ως προς την 
υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένης 
της επιχειρησιακής ρύθμισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 6. 
Για τον σκοπό αυτόν, οι ετήσιες εκθέσεις 
των κρατών μελών χρησιμοποιούνται ως 
εργαλείο για την υποβολή εκθέσεων 
προόδου προς την ολοκλήρωση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 211
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οικείο κράτος 
μέλος υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση 
προόδου ως προς την υλοποίηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής 
ρύθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 6. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
τριμηνιαίες εκθέσεις των κρατών μελών 
αποτυπώνονται κατάλληλα στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οικείο κράτος 
μέλος υποβάλλει ανά εξάμηνο έκθεση 
προόδου ως προς την υλοποίηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής 
ρύθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 6. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
εκθέσεις των κρατών μελών 
αποτυπώνονται κατάλληλα στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την 
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υποβολή εκθέσεων προόδου προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

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

Or. en

Τροπολογία 212
Angelika Niebler

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 εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 17, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Επιπλέον, η Επιτροπή 
διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση 
μέσω μιας εύκολα προσβάσιμης 
πλατφόρμας με δυνατότητα αναζήτησης, 
η οποία απαριθμεί όλους τους 
δικαιούχους χρηματοδότησης που 
απορρέουν από τα εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 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.

Or. en

Τροπολογία 213
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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.

Or. en

Τροπολογία 214
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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.

Or. en

Τροπολογία 215
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παρακολούθηση της 
υλοποίησης του Μηχανισμού θα είναι μια 
συμμετοχική διαδικασία χωρίς 
αποκλεισμούς. Δημιουργείται ένας 
φορέας υλοποίησης ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, ο οποίος θα επιτρέπει 
στους ενδιαφερόμενους φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών να παρέχουν 
τεχνική ανατροφοδότηση και να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για 
την επίτευξη των στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 4 και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15.

Or. en

Τροπολογία 216
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατανομή κονδυλίων που 
στηρίζουν κατευθείαν κλιματικές δράσεις 
σύμφωνα με τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
της Συμφωνίας του Παρισιού, 
συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης της 
μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που έχει επιτευχθεί χάρη 
στην υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 217
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE



AM\1212267EL.docx 125/156 PE657.162v01-00

EL

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) κατά πόσον ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει 
συμβάλει στην αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και του μεριδίου ανανεώσιμης 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 218
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 το αργότερο τρία 
έτη μετά το τέλος του 2027. Λόγω των 
εξαιρετικά υψηλών εξωτερικών εσόδων 
για ειδικό προορισμό, όχι μόνο η 
Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πραγματοποιεί εκ των 
υστέρων έλεγχο της 
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας 
και των επιπτώσεων της χρηματοδοτικής 
στήριξης στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κατά 
συνέπεια, ο Μηχανισμός αποτελεί μέρος 
της τακτικής έκθεσης απαλλαγής της 
Επιτροπής.

Or. en
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Τροπολογία 219
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όπου αρμόζει, η αξιολόγηση 
συνοδεύεται από πρόταση για 
τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 220
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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. Η έκθεση 
εκ των υστέρων αξιολόγησης συνίσταται 
σε μια συνολική αξιολόγηση των μέσων 
που θεσπίζει ο παρών κανονισμός και θα 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπό του, 
συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της 
συμβολής στους στόχους που ορίζονται 
στα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα (ΕΣΕΚ), στη μετάβαση προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία πριν το 
2050 και τις μετέπειτα επικαιροποιήσεις, 
καθώς και στους στόχους που 
καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
2018/1999 [ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα]· κατά πόσον τα μέτρα που 
αφορούν την ψηφιακή μετάβαση είναι 
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από περιβαλλοντική άποψη βιώσιμα και 
συμβάλλουν σε μεγαλύτερη ψηφιακή 
ισότητα, ψηφιακή προσβασιμότητα, 
ανοικτές λύσεις λογισμικού και υλισμικού 
και διασφαλίζουν την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, καθώς και κατά 
πόσον ο Μηχανισμός έχει συμβάλει στην 
ισορροπημένη ως προς τα φύλα ανάπτυξη 
εντός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 221
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την 
προέλευση και διασφαλίζουν την προβολή 
της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως 
κατά την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, 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 συνεκτική, 
αποτελεσματική και αναλογική 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 222
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την 
προέλευση και διασφαλίζουν συνεχώς την 
προβολή της χρηματοδότησης της Ένωσης 
για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, 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.

Or. en

Τροπολογία 223
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 οι άλλοι 
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.

Or. en

Τροπολογία 224
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
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Pérez, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

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.

Or. en

Τροπολογία 225
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό τμήμα

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 και την ψηφιακή δίκαιη μετάβαση 
και, για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη 
τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αρχή της δίκαιης μετάβασης που δεν αφήνει κανέναν πίσω θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Τροπολογία 226
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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·

Or. en

Τροπολογία 227
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – 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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή). Η συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο προς συμμόρφωση. Συνεπώς η παρούσα παράγραφος 
μεταφέρεται πιο κάτω στο κείμενο.

Τροπολογία 228
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 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 ή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτήν. Ειδικότερα, κατά 
πόσον το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων που καθορίζονται στα 
Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το 
Κλίμα (ΕΣΕΚ), στη μετάβαση προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία πριν από 
το 2050 και τις μετέπειτα 
επικαιροποιήσεις, και των στόχων που 
καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
2018/1999 [Ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα]· κατά πόσον τα μέτρα που 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο δεν θα 
οδηγούσαν σε εγκλωβισμό πόρων 
εντάσεως άνθρακα και δεν θα εμπόδιζαν 
την ανάπτυξη εναλλακτικών με μηδενικές 
εκπομπές άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 229
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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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 ή 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τη συμβολή τους στην 
επίτευξη των στόχων του κανονισμού για 
τη θέσπιση του πλαισίου επίτευξης 
κλιματικής ουδετερότητας και στην 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα) καθώς και κατά πόσον στηρίζουν 
βιώσιμες επενδύσεις σύμφωνα με τα 
κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό 
2020/852 (κανονισμός για την 
ταξινόμηση).

Or. en

Τροπολογία 230
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 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 και την ψηφιακή δίκαιη 
μετάβαση ή στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που απορρέουν από αυτές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της δίκαιης μετάβασης που δεν αφήνει κανέναν πίσω θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.
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Τροπολογία 231
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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»·

Or. en

Τροπολογία 232
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) κατά πόσον το σχέδιο 
περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην ανοικτή, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή 
μετάβαση ή στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που απορρέουν από αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 233
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
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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·

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·

Or. en

Τροπολογία 234
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 ισορροπημένου ως προς τα φύλα 
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·

Or. en

Τροπολογία 235
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Πρόταση κανονισμού
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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 
οποίες συνάδουν επίσης με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις που 
απευθύνονται στο οικείο κράτος μέλος ή 
σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχουν 
εγκριθεί επισήμως από την Επιτροπή 
κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και οι 
οποίες μπορούν να ενεργοποιούν επίσης 
ιδιωτικές επενδύσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή). Η συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο προς συμμόρφωση. Συνεπώς το παρόν κείμενο μεταφέρθηκε 
πιο κάτω στο παράρτημα

Τροπολογία 236
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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·

Or. en

Τροπολογία 237
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Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) η συμμόρφωση του κράτους 
μέλους με τις αξίες της Ένωσης που 
διατυπώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ 
[κράτος δικαίου].

Or. en

Τροπολογία 238
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη ιδίως τα 
κριτήρια που ορίζονται στα σημεία β) και 
δ) της παραγράφου 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή).

Τροπολογία 239
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2.1 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

Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του 
κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα στοιχεία:
Πεδίο εφαρμογής
– Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συνεισφέρει στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
υποδεικνύονται στις ειδικές για τη χώρα 
συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και 
δημοσιονομικών πτυχών, ή σε άλλα 
σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και απευθύνονται 
στα οικεία κράτη μέλη,
και
– οι προκλήσεις αυτές θεωρούνται 
σημαντικές για την ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού της οικονομίας 
του οικείου κράτους μέλους,
και
– μετά την ολοκλήρωση των 
προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων, οι σχετικές προκλήσεις 
αναμένεται να έχουν επιλυθεί ή 
αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά,
και
– το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ανταποκρίνεται 
ολοκληρωμένα και επαρκώς στην 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση του 
οικείου κράτους μέλους.
Κατάταξη
Α – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνεισφέρει στην 
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αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις ή σε άλλα 
σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και το σχέδιο 
ανταποκρίνεται επαρκώς στην 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση του 
οικείου κράτους μέλους.
B – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνεισφέρει εν μέρει 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που 
έχει εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και 
το σχέδιο ανταποκρίνεται εν μέρει στην 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση του 
οικείου κράτους μέλους.
Γ – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν συνεισφέρει στην 
αντιμετώπιση καμίας από τις προκλήσεις 
που προσδιορίζονται στις ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις ή σε άλλα σχετικά 
έγγραφα που έχει εγκρίνει επίσημα η 
Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και το σχέδιο δεν 
ανταποκρίνεται επαρκώς στην 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση του 
οικείου κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή). Η συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο προς συμμόρφωση.

Τροπολογία 240
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συνεισφέρει 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που υποδεικνύονται στις 
ειδικές για τη χώρα συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και 
δημοσιονομικών πτυχών, ή σε άλλα 
σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει επίσημα 
η Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και απευθύνονται στα οικεία 
κράτη μέλη,

– Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συνεισφέρει 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που υποδεικνύονται στις 
ειδικές για τη χώρα συστάσεις ή σε άλλα 
σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει επίσημα 
η Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και απευθύνονται στα οικεία 
κράτη μέλη,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή). Η συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο προς συμμόρφωση. Πόσο μάλλον οι χρηματοοικονομικές 
πτυχές του

Τροπολογία 241
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οι προκλήσεις αυτές θεωρούνται 
σημαντικές για την ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού της οικονομίας 
του οικείου κράτους μέλους,

– οι προκλήσεις αυτές θεωρούνται 
σημαντικές για την ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού και της 
πράσινης μετάβασης προς την κλιματική 
ουδετερότητα πριν από το 2050, της 
οικονομίας του οικείου κράτους μέλους,

Or. en

Τροπολογία 242
Ville Niinistö



PE657.162v01-00 140/156 AM\1212267EL.docx

EL

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

και
η συμμόρφωση του κράτους μέλους με 
τις αξίες της Ένωσης που διατυπώνονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ [κράτος δικαίου].

Or. en

Τροπολογία 243
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Α – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνεισφέρει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις ή σε άλλα 
σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει επίσημα 
η Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, και το σχέδιο ανταποκρίνεται 
επαρκώς στην οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση του οικείου κράτους μέλους.

Α – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνεισφέρει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις ή σε άλλα 
σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει επίσημα 
η Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, και το σχέδιο ανταποκρίνεται 
επαρκώς στην οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση του κράτους μέλους ενώ 
συμμορφώνεται με τις οικείες αξίες που 
διατυπώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 244
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – εδάφιο 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

B – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνεισφέρει εν μέρει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που 
έχει εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και το 
σχέδιο ανταποκρίνεται εν μέρει στην 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση του 
οικείου κράτους μέλους.

B – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνεισφέρει εν μέρει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις ή σε άλλα σχετικά έγγραφα που 
έχει εγκρίνει επίσημα η Επιτροπή στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και το 
σχέδιο ανταποκρίνεται εν μέρει στην 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση του 
κράτους μέλους, ενώ συμμορφώνεται με 
τις οικείες αξίες της Ένωσης που 
διατυπώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 245
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της δίκαιης μετάβασης που δεν αφήνει κανέναν πίσω θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Τροπολογία 246
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.2 – εισαγωγικό μέρος
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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 προς μια οικονομία με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα και στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 247
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.2 – εδάφιο 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 κλιματικά 
ουδέτερων συστημάτων φιλικών προς το 
περιβάλλον, καθώς και στον οικολογικό 
προσανατολισμό οικονομικών ή 
κοινωνικών τομέων, με σκοπό τη συμβολή 
στην επίτευξη του συνολικού στόχου για 
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη πριν από το 
2050 και των ενισχυμένων στόχων της 
Ένωσης για το 2030. Οι επενδύσεις θα 
πρέπει να οδηγούν σε μετρήσιμες 
μειώσεις εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, σε αυξημένη ανάπτυξη και 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και 
σε βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης 
συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 248
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.2 – εδάφιο 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 
φιλικών προς το κλίμα και το περιβάλλον, 
στον οικολογικό προσανατολισμό και την 
ενεργειακή απόδοση και την απόδοση ως 
προς τη χρήση των πόρων οικονομικών ή 
κοινωνικών τομέων, με σκοπό τη συμβολή 
στην επίτευξη του συνολικού στόχου για 
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050,

Or. en

Τροπολογία 249
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- και
οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται 
στο σχέδιο τηρούν την αρχή της «μη 
πρόκλησης σοβαρής βλάβης» και τις 
απαιτήσεις «ελάχιστων διασφαλίσεων»·

Or. en

Τροπολογία 250
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.2 – εδάφιο 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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και
οι δραστηριότητες συμβάλλουν στους 
στόχους που ορίζονται στα Εθνικά 
Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα 
(ΕΣΕΚ)·

Or. en

Τροπολογία 251
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ή και

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να αντιμετωπίζει πάντα τόσο την πράσινη όσο 
και την ψηφιακή μετάβαση.

Τροπολογία 252
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 253
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ή και

Or. en

Τροπολογία 254
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.2 – εδάφιο 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 και την ψηφιακή μετάβαση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να αντιμετωπίζει πάντα τόσο την πράσινη όσο 
και την ψηφιακή μετάβαση.

Τροπολογία 255
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προκύπτουν από την 
πράσινη μετάβαση

Or. en

Τροπολογία 256
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.2 – εδάφιο 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 διαρκή θετικό 
αντίκτυπο.

Or. en

Τροπολογία 257
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2 α Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
ψηφιακή μετάβαση ή στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που απορρέουν από 
αυτήν. Τα μέτρα που αφορούν την 
ψηφιακή μετάβαση είναι από 
περιβαλλοντική άποψη βιώσιμα και 
συμβάλλουν σε μεγαλύτερη ψηφιακή 
ισότητα, ψηφιακή προσβασιμότητα, 
ανοικτές λύσεις λογισμικού και υλισμικού 
και διασφαλίζουν την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων.
Για την αξιολόγηση βάσει αυτού του 
κριτηρίου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα 
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ακόλουθα στοιχεία:
Πεδίο εφαρμογής
η υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων 
αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στον 
ανοικτό, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς 
ψηφιακό μετασχηματισμό οικονομικών ή 
κοινωνικών τομέων, μέσω της 
προώθησης ανοικτών λύσεων λογισμικού 
και υλισμικού και της διασφάλισης της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, 
καθώς και να στηρίζεται από τη 
διευρυμένη παραγωγή ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας και μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης·
και -
η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων 
αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προκύπτουν από την ανοικτή, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή 
μετάβαση
και -
η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων 
αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο.
Κατάταξη
Α – Σε μεγάλο βαθμό
Β – Σε μέτριο βαθμό
Γ – Σε μικρό βαθμό

Or. en

Τροπολογία 258
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 

2.4 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να παραγάγει 
μελλοντικό εισόδημά το οποίο θα δώσει 
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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.

στις μελλοντικές γενιές την ικανότητα 
εξόφλησης των δανείων που θα 
συναφθούν στο πλαίσιο του μέσου NGEU, 
να συμβάλει αποτελεσματικά στην 
ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού, 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ μέσω της 
μείωσης της εξάρτησης από τρίτες χώρες 
σε στρατηγικού τομείς, στην ψηφιακή 
αυτονομία, την μακροπρόθεσμη 
ανταγωνιστικότητα 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

Or. en

Τροπολογία 259
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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, 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.

Or. en
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Τροπολογία 260
Pietro Fiocchi

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, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, στη στήριξη των ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, 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.

Or. en

Τροπολογία 261
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Dan Nica

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.4 – εδάφιο 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 της οικονομίας 
του οικείου κράτους μέλους, στην τόνωση 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως 
στις ΜΜΕ και σε υποσχόμενες νεοφυείς 
επιχειρήσεις, στην ενίσχυση των 
βιομηχανικών οικοσυστημάτων και των 
στρατηγικών αλυσίδων αξίας, και στον 
μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων της 
κρίσης, ενώ παράλληλα αποφεύγονται 
τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις των εν λόγω 
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μέτρων για το κλίμα και το περιβάλλον,

Or. en

Τροπολογία 262
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.4 – εδάφιο 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 
ισορροπημένου ως προς το φύλο 
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,

Or. en

Τροπολογία 263
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αποσκοπεί στη μείωση της 
ευπάθειας που παρουσιάζει η οικονομία 
του κράτους μέλους σε κλυδωνισμούς και 
στη συμβολή στη στρατηγική αυτονομία 
της Ένωσης,
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Or. en

Τροπολογία 264
François-Xavier Bellamy
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.4 – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

και 
- το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ενισχύει βασικές 
στρατηγικές, την έρευνα και την 
καινοτομία σε βασικές τεχνολογίες, έχει 
ως στόχο τον επικείμενο οικονομικό 
κύκλο και επικεντρώνεται στις 
δραστηριότητες και στους κλάδους που 
θα είναι πιο συναφείς για την 
αντιμετώπιση των μελλοντικών 
προκλήσεων, 

Or. en

Τροπολογία 265
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην αύξηση 
της ικανότητας των οικονομικών και/ή 
κοινωνικών δομών του κράτους μέλους να 
προσαρμόζονται και να αντιμετωπίζουν 
τους κλυδωνισμούς,

– το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην αύξηση 
της ικανότητας των οικονομικών και/ή 
κοινωνικών δομών του κράτους μέλους να 
προσαρμόζονται και να αντιμετωπίζουν 
τους κλυδωνισμούς, καθώς και στη 
συμβολή στη στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης,

Or. en
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Τροπολογία 266
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.6. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις.

2.6. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις, οι 
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 οι οποίες 
μπορούν να ενεργοποιήσουν επίσης 
ιδιωτικές επενδύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή). Η συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο προς συμμόρφωση. Συνεπώς το παρόν κείμενο μεταφέρθηκε 
πιο κάτω στο παράρτημα.

Τροπολογία 267
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.6 – εδάφιο 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν στην αλληλοενίσχυση των 

– Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν στην αλληλοενίσχυση των 
αποτελεσμάτων τους, αντιμετωπίζουν 
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αποτελεσμάτων τους. συνεκτικά τις προκλήσεις που 
εντοπίζονται στις σχετικές ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις που απευθύνονται στο 
οικείο κράτος μέλος ή σε άλλα σχετικά 
έγγραφα που εγκρίθηκαν επισήμως από 
την Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και είναι ικανά να 
ενεργοποιήσουν επίσης ιδιωτικές 
επενδύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή). Η συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο προς συμμόρφωση. Συνεπώς το παρόν κείμενο μεταφέρθηκε 
πιο κάτω στο παράρτημα.

Τροπολογία 268
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία σχετίζεται με τις τροπολογίες που εισαγάγουν τη δυνατότητα μερικής 
έγκρισης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
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Τροπολογία 269
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – εδάφιο 3 – εδάφιο 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– A στα κριτήρια 2.1 και 2.2 – A στα κριτήρια 2.1, 2.2 και 2.7

Or. en

Τροπολογία 270
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – εδάφιο 3 – εδάφιο 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– A στα κριτήρια 2.1 και 2.2 – A στα κριτήρια 2.2 και 2.3

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή). Η συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο προς συμμόρφωση.

Τροπολογία 271
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– όχι A στα κριτήρια 2.1 και 2.2 – όχι A στα κριτήρια 2.1, 2.2 και 2.7
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Or. en

Τροπολογία 272
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– όχι A στα κριτήρια 2.1 και 2.2 – όχι A στα κριτήρια 2.2 και 2.3

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά σημεία εστίασης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να είναι η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και η διπλή μετάβαση (πράσινη 
και ψηφιακή). Η συνοχή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι χρήσιμη, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο προς συμμόρφωση.

Τροπολογία 273
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συμμορφώνεται εν μέρει 
με τα κριτήρια αξιολόγησης:
εάν η τελική βαθμολογία για τα κριτήρια 
2.1 έως 2.7 περιλαμβάνει βαθμολογίες με:
- ένα Α και ένα Β για τα κριτήρια 2.2 ή 
2.3,
και στα υπόλοιπα κριτήρια:
- περισσότερα Β από ό,τι Α και κανένα Γ,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισαγάγει τη δυνατότητα μερικής έγκρισης του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.


