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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

Τροπολογία 1

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. «ανθεκτικότητα»: η ικανότητα 
της ευρωπαϊκής οικονομίας, γεωργίας και 
βιομηχανίας να παράγουν, εντός της 
ενιαίας αγοράς, όλα τα αναγκαία αγαθά 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, να ενισχύεται η ανεξαρτησία 
από τρίτες χώρες όσον αφορά τους 
πόρους που απαιτούνται για τη 
σταθερότητα των ευρωπαϊκών 
κοινωνιών, καθώς και για την 
αντιμετώπιση κλυδωνισμών και επίμονων 
διαρθρωτικών αλλαγών με περιορισμένο 
αντίκτυπο στις μελλοντικές γενιές.

Or. en

Τροπολογία 2

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 

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, 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, 



PE655.918v02-00 6/17 PA\1211916EL.docx

EL

απασχόληση και τις επενδύσεις και τη 
σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 
συστημάτων.

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, την απασχόληση και τις 
επενδύσεις και τη σταθερότητα των 
χρηματοοικονομικών συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθώς ο μηχανισμός χρηματοδοτείται 
μέσω δανείων που θα πρέπει να 
αποπληρωθούν, το πεδίο εφαρμογής του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας περιορίζεται σε 
επενδύσεις που αποσκοπούν στην 
παραγωγή μελλοντικού εισοδήματος, 
ώστε να δοθεί στις μελλοντικές γενιές η 
δυνατότητα για την εξόφλησή τους.

Or. en

Τροπολογία 4

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 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
οικονομικής ευημερίας της Ένωσης, 
ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία 
αποπληρωμή των δανείων που έχουν 
συναφθεί στο πλαίσιο του NGEU, που δεν 
θα πρέπει να αποτελεί δημοσιονομική 
επιβάρυνση για τις επόμενες γενιές, η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης και της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας με 
τη 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, καθώς και βασικών 
στρατηγικών, 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, 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 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Το αναξιοποίητο τμήμα των 
κονδυλίων θα διοχετευθεί εξολοκλήρου 
στη μείωση μελλοντικού δανεισμού στο 
πλαίσιο του NGEU.

Or. en

Τροπολογία 6

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 

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 
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μέσου περιλαμβάνουν μέτρα για την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημοσίων επενδύσεων μέσω μιας 
συνεκτικής δέσμης.

μέσου περιλαμβάνουν μέτρα για την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημοσίων επενδύσεων μέσω μιας 
συνεκτικής δέσμης, με σκοπό τον 
συντονισμό και τη δημιουργία συνεργειών 
μεταξύ των διαφορετικών πηγών 
χρηματοδότησης σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 7

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) 2018/1999, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, 
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 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, 
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 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα κράτη μέλη αποδεικνύουν ότι 
οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται με 
τη στήριξη των κονδυλίων του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας θα δημιουργήσουν αξία 
στο μέλλον, ώστε να παράσχουν τη 
δυνατότητα στις επόμενες γενιές να 
αποπληρώσουν τα δάνεια που έχουν 
συναφθεί στο πλαίσιο του NGEU. Δεν 
χορηγείται χρηματοδότηση για δαπάνες 
διοικητικής λειτουργίας ή 
βραχυπρόθεσμες δαπάνες.

Or. en

Τροπολογία 9

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, 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 10

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 με ισοδύναμη 
χρηματοδοτική στήριξη στην πράσινη και 
την ψηφιακή μετάβαση ή στις προκλήσεις 
που απορρέουν από αυτές·

Or. en

Τροπολογία 11

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 12

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 ΕΕ, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το 
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Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
τα διαρθρωτικά ταμεία, το διαστημικό 
πρόγραμμα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Άμυνας, το InvestEU·

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
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 και 
τους κλάδους που θα είναι πιο συναφείς 
για την αντιμετώπιση των μελλοντικών 
προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο οι επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 
σχεδίου θα εξασφαλίσουν 
μακροπρόθεσμη ευημερία και μελλοντική 
δημιουργία αξίας, παρέχοντας στις 
επόμενες γενιές τη δυνατότητα να 
αποπληρώσουν τα δάνεια που έχουν 
συναφθεί στο πλαίσιο του NGEU ώστε να 
αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο 
η οικονομική επιβάρυνσή τους·

Or. en
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Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ ε) αποτελεσματικά μέτρα ώστε να 
εξασφαλίζεται η προβολή της 
χρηματοδότησης της ΕΕ και η διαφάνεια 
ως προς τους δικαιούχους·

Or. en

Τροπολογία 16

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 
στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση ή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές·

Or. en

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά πόσον το σχέδιο συνεισφέρει 
στις βασικές στρατηγικές της ΕΕ, όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 15 παράγραφος 
3 στοιχείο γ α (νέο)·

Or. en

Τροπολογία 18

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

β β) κατά πόσον το σχέδιο 
περιλαμβάνει συνεκτική επισκόπηση του 
τρόπου με τον οποίο συνδέεται με άλλες 
χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, όπου αρμόζει, 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 3 στοιχείο γ β (νέο)·

Or. en

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β δ) κατά πόσον το σχέδιο θα 
εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη ευημερία 
και μελλοντική δημιουργία αξίας, 
παρέχοντας στις επόμενες γενιές τη 
δυνατότητα να αποπληρώσουν τα δάνεια 
που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του 
NGEU ώστε να αποφευχθεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο η οικονομική 
επιβάρυνσή τους·

Or. en



PE655.918v02-00 14/17 PA\1211916EL.docx

EL

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

— Η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην 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. 
Αυτή η αξιολόγηση πραγματοποιείται 
βάσει επιστημονικής και τεκμηριωμένης 
εκτίμησης, με τήρηση της τεχνολογικής 
ουδετερότητας·

Or. en

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 

2.4 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να παραγάγει 
μελλοντικό εισόδημα ώστε να παράσχει 
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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 δυνατότητα 
να εξοφλήσουν τα δάνεια που έχουν 
συναφθεί στο πλαίσιο του NGEU, να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, στη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, στη 
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 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
αδυναμιών της οικονομίας των κρατών 
μελών και στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού της οικονομίας 
του οικείου κράτους μέλους, στην τόνωση 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας και στον 
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, ιδίως όσον 
αφορά τις ΜΜΕ, 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 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – 
περίπτωση 1 α (νέα)
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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 τους κλάδους που θα 
είναι πιο συναφείς για την αντιμετώπιση 
των μελλοντικών προκλήσεων,

Or. en

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

και
- το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας εξασφαλίζει 
μακροπρόθεσμη ευημερία και δημιουργία 
αξίας, παρέχοντας στις επόμενες γενιές τη 
δυνατότητα να αποπληρώσουν τα δάνεια 
που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του 
NGEU ώστε να αποφευχθεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο η οικονομική 
επιβάρυνσή τους,

Or. en

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

και
- το σχέδιο ανάκαμψης και 
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ανθεκτικότητας συμβάλλει στην ενίσχυση 
της στρατηγικής αυτονομίας της 
Ένωσης,

Or. en


