
AD\1214244EL.docx PE658.720v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

2020/0104(COD)

12.10.2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Corina Crețu



PE658.720v01-00 2/45 AD\1214244EL.docx

EL

PA_Legam



AD\1214244EL.docx 3/45 PE658.720v01-00

EL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να 
λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι προκλήσεις που συνδέονται με το 
δημογραφικό ζήτημα έχουν ενισχυθεί από 
την πανδημία COVID-19. Η πανδημία 
αυτή είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια 
κρίση στον τομέα της υγείας. Ο 
οικονομικός και κοινωνικός της 
αντίκτυπος ποικίλλει από χώρα σε χώρα, 
με πιθανή αύξηση της φτώχειας και των 
ανισοτήτων εντός της Ένωσης. Συνεπώς, 
οι επενδύσεις στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας («ο Μηχανισμός») θα 
πρέπει να καταπολεμούν τις υφιστάμενες 
ανισότητες στον τομέα της υγείας σε 
ολόκληρη την Ένωση, ενώ παράλληλα να 
εγγυώνται την ισότιμη προστασία με 
ιδιαίτερη έμφαση στις πιο ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες. 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 
αντιμετωπίζουν και να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικότερα σε κλυδωνισμούς και 
να ανακάμπτουν ταχύτερα από αυτούς.  Οι 
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τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη 
πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
στην Ένωση.

μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
συνέπειες της κρίσης λόγω της νόσου 
COVID-19 στο σύνολο της οικονομίας 
και ειδικά στον τομέα της υγείας 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 και 
συνεκτική πορεία ανάκαμψης και να 
αποφευχθεί η περαιτέρω διεύρυνση των 
αποκλίσεων στην Ένωση.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανθεκτικότητας των εγχώριων 
οικονομιών, ενισχύουν την ικανότητα 
προσαρμογής και απελευθερώνουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, είναι μία από τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης 
προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη 
που έγιναν κατά την αντιμετώπιση της 
τελευταίας παγκόσμιας οικονομικής, 
κοινωνικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την 
εμβάθυνση των οικονομικών και 
κοινωνικών αποκλίσεων. Οι 
μεταρρυθμίσεις είναι, ως εκ τούτου, 
ζωτικής σημασίας προκειμένου να τεθεί η 
ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και να 
υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
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οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό 
ώστε να ανοίξει ο δρόμος για ταχεία 
ανάκαμψη και μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η χρηστή διακυβέρνηση αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την αποτελεσματική 
διαχείριση και διοίκηση μιας 
μεταρρύθμισης. Η διοικητική ικανότητα 
των δημόσιων αρχών και ένα ποικίλο 
φάσμα ενδιαφερομένων φορέων 
διαδραματίζουν βασικό ρόλο από την 
άποψη αυτή και κατά την παρουσίαση 
και εκτέλεση του προϋπολογισμού, την 
παρουσίαση και τον έλεγχο των 
λογαριασμών και την πρόβλεψη για 
ελέγχους και ευθύνη των δημοσιονομικών 
παραγόντων, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης.  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
αναληφθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων από 
τις δημόσιες αρχές και τους δικαιούχους 
σε κατάλληλη κλίμακα.

Τροπολογία 4

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 

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία που μπορούν να συμβάλουν στη 
συγκεκριμένη συγκυρία, ώστε να 
επιταχυνθεί η ανάκαμψη στα κράτη μέλη, 
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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.

να αποφευχθεί η απώλεια θέσεων 
εργασίας και να ενισχυθεί το 
μεσοπρόθεσμο και 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, καθώς και της 
παραγωγικότητάς της, είναι σημαντική 
για την επίτευξη συμμετοχικής βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας υψηλής ποιότητας, καθώς και 
για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας. Θα συμβάλει επίσης 
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 
Ένωσης και στη μείωση της εξάρτησής 
της, μέσω διαφοροποίησης βασικών 
αλυσίδων εφοδιασμού και τόνωσης της 
οικονομίας της γνώσης, ώστε να 
μειωθούν οι ανισότητες που έφερε στο 
φως η πανδημία Covid-19, και ιδίως το 
ψηφιακό χάσμα στις περιοχές που 
καλύπτονται από το άρθρο 174 της 
Συνθήκης.  Απαιτούνται περισσότερες 
επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, την 
ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή 
συνδεσιμότητα που θα επιτρέψουν μια 
δίκαιη μετάβαση στην ψηφιακή 
οικονομία, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Όσον αφορά τις επενδύσεις στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού, η αρχή της 
εταιρικής σχέσης και η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση θα πρέπει να ενισχυθούν σε 
όλες τις περιφέρειες και τους δήμους.  Η 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι 
σημαντική στη διαδικασία του 
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Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς η 
πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει με 
διαφορετικούς τρόπους τις διάφορες 
περιοχές κάθε κράτους μέλους. Κατά 
συνέπεια, η συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών δημόσιων 
αρχών, καθώς και των οικονομικών και 
κοινωνικών εταίρων και των σχετικών 
φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, όπως οι ΜΚΟ, είναι 
ζωτικής σημασίας για το έργο του 
Μηχανισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διαβουλεύονται με όλους τους 
εταίρους κατά την κατάρτιση και την 
εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, και να διασφαλίζουν ότι 
τα κονδύλια φθάνουν γρήγορα στους 
δικαιούχους που έχουν ανάγκη. Επιπλέον, 
δεδομένου ότι οι τομείς στους οποίους 
κυριαρχούν οι νέοι κάτω των 25 ετών και 
οι γυναίκες έχουν πληγεί δυσανάλογα από 
την κρίση COVID-19, και ο αριθμός των 
ανέργων αυξάνεται εκεί, πρέπει να 
αντιμετωπιστεί η ιδιαίτερη κατάστασή 
τους. Κατά συνέπεια, η ισότητα των 
φύλων θα πρέπει να προωθηθεί κατά 
προτεραιότητα, σε όλα τα στάδια της 
προετοιμασίας και της εφαρμογής των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
υφιστάμενο χάσμα μεταξύ των φύλων. Θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο 
στις αστικές περιοχές όσο και στους 
παράγοντες του πράσινου και ψηφιακού 
μετασχηματισμού και στις περιφέρειες 
που πλήττονται από φυσικά ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα.

Τροπολογία 6

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 

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη 
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και να παρασχεθεί άμεση χρηματοδοτική 
στήριξη σε αυτά μέσω ενός καινοτόμου 
εργαλείου. Για τον σκοπό αυτόν, με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπιστεί 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (στο εξής: Μηχανισμός), 
ο οποίος θα παρέχει αποτελεσματική και 
σημαντική οικονομική στήριξη για την 
ενίσχυση της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων 
και σχετικών δημόσιων επενδύσεων στα 
κράτη μέλη. Ο Μηχανισμός θα πρέπει να 
είναι πλήρης και να επωφελείται από την 
εμπειρία που έχουν αποκτήσει η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη από τη χρήση άλλων 
μέσων και προγραμμάτων.

και να παρασχεθεί ισχυρή 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 που θα συνεπάγονται 
βελτίωση της βιωσιμότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών. 
Ο Μηχανισμός θα πρέπει να είναι πλήρης 
και να επωφελείται από την εμπειρία που 
έχουν αποκτήσει η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη από τη χρήση άλλων μέσων και 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Θα πρέπει να τηρούνται οι 
οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στα 
άρθρα 8, 10, και 11 της Συνθήκης και 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και οι υποχρεώσεις της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
του παιδιού και της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες. Επιπλέον, οι 
στόχοι του Μηχανισμού περιλαμβάνουν 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση 
από την Ένωση του στόχου της 
διατήρησης, της προστασίας και της 
βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 191 παράγραφος 1 της Συνθήκης 
και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο 
πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού.
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Τροπολογία 8

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, σε συνδυασμό με τους 
υπόλοιπους αναπτυξιακούς στόχους του, 
και ως μετουσίωση των δεσμεύσεων της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα 
συμβάλει στην ενσωμάτωση κλιματικών 
πτυχών και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 
και στην επίτευξη του συνολικού στόχου 
της διάθεσης του 30 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα. Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν τη συνέπεια, τη συνοχή και 
τις συνέργειες με το θεματολόγιο των 
Ηνωμένων Εθνών για το 2030. Για τους 
σκοπούς του χαρακτηρισμού μιας 
επένδυσης ως βιώσιμης, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται η ταξινομία, όπως ορίζεται, 
μεταξύ άλλων, στον κανονισμό (ΕΕ) 
2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 
2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για 
τη διευκόλυνση των βιώσιμων 
επενδύσεων και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/20881α και 
του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, 
περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών1β, όσον αφορά τις 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες.
__________________
1α ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13.
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1β ΕΕ L 317 της 9.12.2019, σ. 1.

Τροπολογία 9

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, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές 
προτεραιότητες των κρατών μελών, 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 που 
βασίζεται στη γνώση. Και οι δύο αυτές 
πτυχές θα διαδραματίσουν κομβικό ρόλο 
στην επανεκκίνηση, τον μετασχηματισμό 
και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας 
μας.

Τροπολογία 10

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 

διαγράφεται
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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.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
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 μια πιο εναρμονισμένη 
ανάπτυξη μεταξύ των κρατών μελών. 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 το αργότερο, ώστε να 
αποκαταστήσει το αναπτυξιακό δυναμικό 
των οικονομιών της Ένωσης και να 
ενισχύσει τις επενδύσεις σε βασικούς 
τομείς, να ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας υψηλής ποιότητας και τη 
διατήρηση, μεταξύ άλλων και για τους 
νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών και τις 
γυναίκες, να ενισχύσει τα κοινωνικά 
δικαιώματα σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς 
και να προωθήσει τη μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη οικονομική 
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ανάπτυξη. Για να διασφαλιστεί ότι κανείς 
δεν μένει πίσω, θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις πιο ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού. Ο Μηχανισμός 
θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην 
επίτευξη της ισότητας των φύλων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 8 της Συνθήκης.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 
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περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης.

περιβαλλοντικών και ψηφιακών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, καθώς και 
της κοινωνικής, οικονομικής και 
εδαφικής συνοχής.

Τροπολογία 13

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, λαμβάνοντας 
υπόψη το ποσοστό των νέων που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) και 
το ποσοστό των ανθρώπων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας.

Τροπολογία 14

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 

(20) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
διαδικασία υποβολής προτάσεων για 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από 
τα κράτη μέλη, καθώς και το περιεχόμενό 
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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.

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 υποβάλουν 
προσχέδιο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας μαζί με το σχέδιο 
προϋπολογισμού του επόμενου έτους στις 
15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους. 
Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 

(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 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες 
σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
Επιτροπής και κρατών μελών για τα 
μεμονωμένα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να προσδιορίζει 
τους τομείς που παρουσιάζουν υστέρηση, 
να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο μέτρων 
για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
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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.

δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας υψηλής ποιότητας, μεταξύ 
άλλων και για τους νέους ηλικίας κάτω 
των 25 ετών και τις γυναίκες, 
ενισχύοντας τα κοινωνικά δικαιώματα 
και ενισχύοντας την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα για μια 
καλύτερη απόκριση στους διάφορους 
τύπους ασύμμετρων και συμμετρικών 
κλυδωνισμών· θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που σχετίζονται με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση 
και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

Τροπολογία 16

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 

(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 λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος και 
τη συναίνεση των εμπλεκόμενων 
ενδιαφερομένων φορέων, 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 
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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.

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, στην 
καλύτερη αντοχή της υγειονομικής 
περίθαλψης, καθώς και στην ισχυρότερη 
ανταγωνιστικότητα και στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
βιώσιμου και συμμετοχικού αναπτυξιακού 
δυναμικού, στην προσέλκυση επενδύσεων, 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής 
ποιότητας για όλους 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 και δημόσιων-ιδιωτικών 
επενδύσεων που αντιπροσωπεύουν 
συνεκτικές, αποτελεσματικές και 
επαρκείς δράσεις· και κατά πόσον οι 
ρυθμίσεις που προτείνονται από το οικείο 
κράτος μέλος αναμένεται να διασφαλίσουν 
την αποτελεσματική υλοποίηση του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων 
οροσήμων και στόχων, καθώς και των 
σχετικών δεικτών.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για σκοπούς απλούστευσης, ο 
καθορισμός της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς θα πρέπει να ακολουθεί απλά 
κριτήρια. Η χρηματοδοτική συνεισφορά θα 
πρέπει να καθορίζεται με βάση το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνει το οικείο κράτος μέλος.

(25) Για σκοπούς απλούστευσης, ο 
καθορισμός της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς θα πρέπει να ακολουθεί απλά 
κριτήρια που σέβονται τις ανάγκες του 
κράτους μέλους. Η χρηματοδοτική 
συνεισφορά θα πρέπει να καθορίζεται με 
βάση το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που προτείνει το οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδοτική στήριξη θα είναι 
εμπροσθοβαρής κατά τα πρώτα έτη μετά 
την κρίση, και για να διασφαλιστεί η 
συμβατότητα με τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το μέσο αυτό, τα 
κονδύλια που κατανέμονται στα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν καταστεί 
διαθέσιμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να έχει 
δεσμευτεί νομικά τουλάχιστον το 60 τοις 
εκατό του ποσού που διατίθεται για τη μη 
επιστρεπτέα στήριξη έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2022. Το υπόλοιπο ποσό θα 
πρέπει να δεσμευτεί νομικά έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2024.

(27) Για να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδοτική στήριξη θα είναι 
εμπροσθοβαρής κατά τα πρώτα έτη μετά 
την κρίση, και για να διασφαλιστεί η 
συμβατότητα με τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το μέσο αυτό, τα 
κονδύλια που κατανέμονται στα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν καταστεί 
διαθέσιμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να έχει 
δεσμευτεί νομικά τουλάχιστον το 60 τοις 
εκατό του ποσού που διατίθεται για τη μη 
επιστρεπτέα στήριξη έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2024. Το υπόλοιπο ποσό θα 
πρέπει να δεσμευτεί νομικά έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2025.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το αίτημα δανείου θα πρέπει να 
αιτιολογείται από τις οικονομικές ανάγκες 
που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και, 
ως εκ τούτου, από το γεγονός ότι το 
κόστος του σχεδίου είναι υψηλότερο από 
τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που 
διατέθηκε ή θα διατεθεί μέσω της μη 
επιστρεπτέας συνεισφοράς. Η υποβολή του 
αιτήματος δανείου θα πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του 
σχεδίου. Σε περίπτωση που το αίτημα 
δανείου υποβληθεί σε διαφορετική χρονική 
στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο με πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους. Για να διασφαλιστεί 
η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα 
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.

(29) Το αίτημα δανείου θα πρέπει να 
αιτιολογείται από τις οικονομικές ανάγκες 
που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και, 
ως εκ τούτου, από το γεγονός ότι το 
κόστος του σχεδίου είναι υψηλότερο από 
τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που 
διατέθηκε ή θα διατεθεί μέσω της μη 
επιστρεπτέας συνεισφοράς. Η υποβολή του 
αιτήματος δανείου θα πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του 
σχεδίου. Σε περίπτωση που το αίτημα 
δανείου υποβληθεί σε διαφορετική χρονική 
στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο με πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους. Για να διασφαλιστεί 
η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ζητήσουν 
δανειακή στήριξη το αργότερο έως τις 
31 Αυγούστου 2025. Για τους σκοπούς της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα 
πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το 
συνολικό ποσό όλων των δανείων που 
χορηγούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος όγκος του 
δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 4,7 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τις 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τις 
καταβολές, την αναστολή, την ακύρωση 
και την ανάκτηση κεφαλαίων. Για να 
διασφαλιστεί η προβλεψιμότητα, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν αιτήματα καταβολής σε 
εξαμηνιαία βάση. Οι καταβολές θα πρέπει 
να πραγματοποιούνται σε δόσεις και να 
βασίζονται σε θετική αξιολόγηση της 
Επιτροπής για την υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το 
κράτος μέλος. Η αναστολή και η ακύρωση 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα 
πρέπει να είναι δυνατές όταν το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν έχει 
υλοποιηθεί ικανοποιητικά από το κράτος 
μέλος. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
κατάλληλες διαδικασίες αντιπαράθεσης για 
να διασφαλιστεί ότι η απόφαση της 
Επιτροπής σχετικά με την αναστολή, την 
ακύρωση και την ανάκτηση των 
καταβληθέντων ποσών σέβεται το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
υποβάλλουν παρατηρήσεις.

(32) Για λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τις 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τις 
καταβολές, την αναστολή, την ακύρωση 
και την ανάκτηση κεφαλαίων. Για να 
διασφαλιστεί η προβλεψιμότητα, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν αιτήματα καταβολής σε 
εξαμηνιαία βάση. Οι καταβολές θα πρέπει 
να πραγματοποιούνται σε δόσεις και να 
βασίζονται σε θετική αξιολόγηση της 
Επιτροπής για την υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το 
κράτος μέλος, ενώ θα πρέπει να δίνεται 
προτεραιότητα σε μέτρα για την 
αποκατάσταση των ελλείψεων αντί για 
την επιβολή κυρώσεων. Η αναστολή και η 
ακύρωση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς θα πρέπει να είναι δυνατές 
όταν το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν έχει υλοποιηθεί 
ικανοποιητικά από το κράτος μέλος. Θα 
πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες 
διαδικασίες αντιπαράθεσης για να 
διασφαλιστεί ότι η απόφαση της Επιτροπής 
σχετικά με την αναστολή, την ακύρωση 
και την ανάκτηση των καταβληθέντων 
ποσών σέβεται το δικαίωμα των κρατών 
μελών να υποβάλλουν παρατηρήσεις. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να κοινοποιεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο την απόφασή της περί 
αναστολής ή ακύρωσης των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών προς ένα 
κράτος μέλος. Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της υλοποίησης, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν 
εκθέσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σχετικά με 
την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την 
επίτευξη του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 21
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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, καθώς και ένας 
πλήρης κατάλογος με τους τελικούς 
δικαιούχους κοινοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, και διεξάγονται 
δραστηριότητες επικοινωνίας από την 
Επιτροπή κατά περίπτωση.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14, τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου15, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου16 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου17, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του 
εντοπισμού, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, 
μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες 

(40) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14, τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου15, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου16 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου17, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του 
εντοπισμού, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, 
μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες 
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και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί 
αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε 
άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε 
υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών 
αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18. Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται 
πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε 
τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να 
εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα στην 
Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί 
αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε 
άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε 
υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών 
αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18. Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται 
πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε 
τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να 
εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα στην 
Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να ασκεί τον εκ των προτέρων 
δημοκρατικό έλεγχο και την εκ των 
υστέρων επαλήθευση ότι τα μέσα που 
παρέχονται στο πλαίσιο του μηχανισμού 
δαπανώνται ορθά, συνιστούν 
προστιθέμενη αξία για την Ένωση και 
στηρίζουν την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα των κρατών μελών. Ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
εγκρίνουν και να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης 
της απάτης, με την υποστήριξη των 
υφιστάμενων οργανισμών 
καταπολέμησης της απάτης σε επίπεδο 
κρατών μελών και Ένωσης, όπως η 
OLAF και, κατά περίπτωση, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς και να 
επιβάλλουν το κράτος δικαίου.

_________________ _________________
14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 14 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
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883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

15 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 
της 23.12.1995, σ. 1).

15 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 
της 23.12.1995, σ. 1).

16 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, 
σ. 2).

16 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, 
σ. 2).

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2017, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2017, σ. 1).

18 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

18 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3
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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.

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. Για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
συμπληρώνεται από τη συμμετοχή 
περιφερειών, πόλεων και δήμων.

_________________ _________________
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).

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).

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής Πεδίο εφαρμογής

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, 
συμπεριλαμβανομένης της περίθαλψης, 
την ανταγωνιστικότητα, την 
ανθεκτικότητα, την ικανότητα 
συντονισμού, τις διαδικασίες 
αντιμετώπισης κρίσεων, 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 
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χρηματοοικονομικών συστημάτων.

Τροπολογία 25

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 για μια 
πιο εναρμονισμένη ανάπτυξη με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης με 
ταυτόχρονη αντιμετώπιση των 
κοινωνικών ανισοτήτων και τη στήριξη 
της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, 
ώστε να συνεισφέρει στην αποκατάσταση 
του αναπτυξιακού δυναμικού των 
οικονομιών της Ένωσης, καθιστώντας τη 
μια οικονομία πιο ανταγωνιστική και 
βασισμένη στη γνώση, να ενισχύσει τη 
δημιουργία και διατήρηση θέσεων 
εργασίας μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19, ιδίως στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και να 
προωθήσει τη μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Οριζόντιες αρχές

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη 
συμμόρφωση με τον Χάρτη των 
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Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκτέλεση 
του Μηχανισμού.
Δεδομένου ότι ο εν λόγω Χάρτης 
περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα που 
καλύπτονται από τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που 
κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και άλλα δικαιώματα και αρχές που 
απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές 
παραδόσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και άλλες διεθνείς πράξεις, 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την 
πρόληψη της παραβίασης των εν λόγω 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η 
καταπολέμηση των διακρίσεων και η 
ανισότητα μεταξύ των φύλων.
2. Οι στόχοι του Μηχανισμού 
επιδιώκονται σύμφωνα με τον στόχο της 
προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της 
Συνθήκης·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορούν επίσης 
να καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του κάθε 
μέσου και την επίτευξη των στόχων του, 
και ιδίως δαπάνες για μελέτες, 
συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, στον βαθμό 
που αφορούν τους στόχους του παρόντος 

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, 
δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένης της εταιρικής 
επικοινωνίας για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, και δαπάνες 
διοικητικής συνδρομής που πραγματοποιεί 
η Επιτροπή, τα κράτη μέλη ή οι 
διαχειριστικές αρχές όσον αφορά τη 
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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.

λειτουργία 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 για την αξιολόγηση και την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων.

Τροπολογία 28

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 
άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Οι πόροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του 
οικείου κράτους μέλους.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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 παρέχεται 
επιπρόσθετα στη στήριξη που παρέχεται 
στο πλαίσιο άλλων κονδυλίων και 
προγραμμάτων της Ένωσης, ωστόσο θα 
πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
αλληλεπικάλυψη. 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.

Τροπολογία 30

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 
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παράγραφο 1.
Σε περίπτωση αναστολής των 
καταβολών, εφαρμόζεται το άρθρο 15 
παράγραφος 9 του κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για [...].
2. Εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
15 παράγραφος 11 του κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για [...], το 
Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη για την άρση της 
αναστολής της προθεσμίας ή των 
καταβολών που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.
Οι σχετικές διαδικασίες ή καταβολές 
ξεκινούν και πάλι την επομένη της άρσης 
της αναστολής.

Τροπολογία 31

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), 
του σχετικού ποσοστού ανεργίας κάθε 
κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπόψη το 
ποσοστό των νέων ανθρώπων που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), και 
το ποσοστό των ανθρώπων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την περίοδο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή διαθέτει 
προς κατανομή το ποσό των 
334 950 000 000 EUR, που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α). 
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να υποβάλλει 
αιτήματα μέχρι τη μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά του, που αναφέρεται στο 
άρθρο 10, για την υλοποίηση των οικείων 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

1. Για την περίοδο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή διαθέτει 
προς κατανομή το ποσό των 
334 950 000 000 EUR, που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α). 
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να υποβάλλει 
αιτήματα μέχρι τη μέγιστη χρηματοδοτική 
συνεισφορά του, που αναφέρεται στο 
άρθρο 10, για την υλοποίηση των οικείων 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μέσω αναθεώρησης του 
κανονισμού μέσω κατ' εξουσιοδότηση 
πράξης και βάσει αιτιολογημένης αίτησης 
κράτους μέλους, οι πρόσθετοι πόροι 
μπορούν επίσης να διατεθούν για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
το 2023 και το 2024·

Τροπολογία 34

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 
Επιτροπή μπορεί να διοργανώνει 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για τον σκοπό 
αυτόν, δημοσιεύει ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα των προσκλήσεων που 

διαγράφεται
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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.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, 
κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η 
Επιτροπή μπορεί να χορηγεί στο οικείο 
κράτος μέλος δανειακή στήριξη για την 
υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητάς του.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, 
κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η 
Επιτροπή μπορεί να χορηγεί στο οικείο 
κράτος μέλος δανειακή στήριξη για την 
υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητάς του.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
ζητήσει δάνειο ταυτόχρονα με την 
υποβολή σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 15, ή σε άλλη χρονική στιγμή έως 
τις 31 Αυγούστου 2024. Στην τελευταία 
περίπτωση, το αίτημα συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο το οποίο 
περιλαμβάνει πρόσθετα ορόσημα και 
στόχους.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
ζητήσει δάνειο ταυτόχρονα με την 
υποβολή σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 15, ή σε άλλη χρονική στιγμή έως 
τις 31 Αυγούστου 2025. Στην τελευταία 
περίπτωση, το αίτημα συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο το οποίο 
περιλαμβάνει πρόσθετα ορόσημα και 
στόχους.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
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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 και ορίζονται ετήσιοι στόχοι. 
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο του παρόντος μέσου 
περιλαμβάνουν μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημοσίων και 
δημόσιων-ιδιωτικών επενδύσεων μέσω 
μιας συνεκτικής δέσμης που περιλαμβάνει 
ετήσιους στόχους, καθώς και σύστημα 
αξιολόγησης της εφαρμογής.

Τροπολογία 38

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 

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, 
όπως οι επενδύσεις στη συνδεσιμότητα 
με το Διαδίκτυο, ώστε να διατηρούνται 
συνδεδεμένοι οι πολίτες, και οι ιδίως οι 
πιο ευπαθείς, καθώς και να καταστεί πιο 
βιώσιμη η βασισμένη στη γνώση 
οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επιπλέον, ως συνέπεια της πανδημίας, οι 
εθνικές υπηρεσίες υγείας πρέπει να 
υποστηριχθούν μέσω του εκσυγχρονισμού 
των υποδομών υγείας και της βελτίωσης 
της αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
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προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

στην Ένωση. 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, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

22 […] 22 […]

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν 
στην κατάρτιση του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας παράγοντες, ιδίως 



AD\1214244EL.docx 33/45 PE658.720v01-00

EL

εκπροσώπους ή αρχές σε περιφερειακό 
και σε τοπικό επίπεδο, οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους καθώς και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην προετοιμασία και εφαρμογή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
βάσει του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2014. Είναι 
ουσιαστικής σημασίας για τον 
προσδιορισμό και την αξιολόγηση των 
συγκεκριμένων επενδυτικών αναγκών σε 
κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 40

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 αποτελεί παράρτημα 
του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων και υποβάλλεται 
επισήμως το αργότερο έως τις 30 
Απριλίου. Προσχέδιο του σχεδίου 
υποβάλλεται από τα κράτη μέλη από τις 
15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, 
μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού του 
επόμενου έτους.

Τροπολογία 41

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·

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 
συνυπολογίζοντας τους αναπτυξιακούς 
στόχους των κρατών μελών·
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Τροπολογία 42

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 ή/και διατήρηση, 
μεταξύ άλλων για τους νέους ηλικίας 
κάτω των 25 ετών και τις γυναίκες, των 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του οικείου 
κράτους μέλους, μετριάζει τις οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, 
βελτιώνει τον επιχειρηματικό ιστό, και 
συμβάλλει στη βελτίωση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και 
σύγκλισης, μεταξύ άλλων του τρόπου με 
τον οποίο στοχεύονται τα εδάφη με 
γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και του 
τρόπου με τον οποίο αναμένεται να 
αντιμετωπιστούν οι σχετικές ανά χώρα 
προκλήσεις και προτεραιότητες σε αυτό 
το σχέδιο·

Τροπολογία 43Πρόταση 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 οικονομία που 
βασίζεται στη γνώση, στην πράσινη και 
την ψηφιακή μετάβαση ή στις προκλήσεις 
που απορρέουν από αυτές· αυτή η 
επεξήγηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη 
για να διασφαλίσουν την επίτευξη των 
ενωσιακών στόχων για το 2030 για το 
κλίμα και την ενέργεια, καθώς και τα 
μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για 
την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης 
οικονομίας έως το 2050 το αργότερο·
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Τροπολογία 44

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, σκοποί 
και δείκτες που επιτρέπουν τη μέτρηση 
αυτών των στόχων και ένα ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων εντός μέγιστης περιόδου 
τεσσάρων ετών, και των επενδύσεων εντός 
μέγιστης περιόδου επτά ετών·

Τροπολογία 45

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) μια επεξήγηση σχετικά με τον 
τρόπο που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις 
για τη χρηστή και αποτελεσματική 
διακυβέρνηση και το χάσμα ικανοτήτων 
μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας 
ικανοτήτων στις δημόσιες αρχές και τους 
δικαιούχους σε μια κατάλληλη κλίμακα·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τυχόν απαιτούμενα συνοδευτικά 
μέτρα·

η) κάθε άλλο συνοδευτικό μέτρο που 
ενδέχεται να χρειαστεί, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του 
περιττού διοικητικού φόρτου και της 
αύξησης του αριθμού των συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·
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Τροπολογία 47

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 που δημοσιοποιείται στα 
υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
τους φορείς. Επιπλέον, η Επιτροπή 
δύναται να παράσχει στα κράτη μέλη μια 
φιλική προς τον χρήστη εργαλειοθήκη 
ορθών πρακτικών.  Τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να ζητήσουν τεχνική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του Μέσου 
Τεχνικής Υποστήριξης, σύμφωνα με τον 
σχετικό κανονισμό.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η 
Επιτροπή ενεργεί σε στενή συνεργασία με 
το οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή 
δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ή να 
ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Το οικείο 
κράτος μέλος παρέχει τις ζητούμενες 
πρόσθετες πληροφορίες και μπορεί να 
αναθεωρήσει το σχέδιο, εάν χρειάζεται, 
προτού το υποβάλει επίσημα.

1. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η Επιτροπή ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή δύναται να διατυπώσει 
παρατηρήσεις ή να ζητήσει πρόσθετες 
πληροφορίες. Το οικείο κράτος μέλος 
παρέχει τις ζητούμενες πρόσθετες 
πληροφορίες και μπορεί να αναθεωρήσει 
το σχέδιο, εάν χρειάζεται, προτού το 
υποβάλει επίσημα.

Τροπολογία 49
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 50

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 βασισμένη στη γνώση οικονομία και 
την ψηφιακή μετάβαση για την ανάπτυξη 
μιας ανταγωνιστικής οικονομίας ή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές·

Τροπολογία 51

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 

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού 
δυναμικού μιας ανταγωνιστικής 
οικονομίας, στη δημιουργία ή/και 
διατήρηση των θέσεων εργασίας υψηλής 
ποιότητας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 



PE658.720v01-00 38/45 AD\1214244EL.docx

EL

συνοχής· και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής για μια πιο 
αρμονική ανάπτυξη σε όλα τα κράτη 
μέλη·

Τροπολογία 52

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 
ποσό 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 
ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση, καθώς και κατά 
πόσον το σχέδιο πληρωμών συνάδει με 
τον δημοσιονομικό κανονισμό·

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ατά 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 αποτελεσματικές και 
συνεκτικές δράσεις ώστε να συμβάλει στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
ανάπτυξη και τη δημιουργία μιας 
κοινωνίας βασισμένης στη γνώση·

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) κατά πόσον οι ρυθμίσεις που 
προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος 
αναμένεται να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος, οροσήμων και 
στόχων, καθώς και των σχετικών δεικτών.

ζ) κατά πόσον οι ρυθμίσεις που 
προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος 
αναμένεται να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος, ενός σχεδίου 
πληρωμών, οροσήμων και στόχων, καθώς 
και των σχετικών δεικτών.

Τροπολογία 55

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

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) οι ρυθμίσεις για την παροχή 
πρόσβασης της Επιτροπής στα σχετικά 
δεδομένα τεκμηρίωσης·

στ) οι ρυθμίσεις για την παροχή 
πρόσβασης της Επιτροπής στα σχετικά 
δεδομένα τεκμηρίωσης, μεταξύ άλλων και 
από τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές  διοικήσεις·
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Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναστολή αίρεται όταν το κράτος μέλος 
έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσει την ικανοποιητική επίτευξη 
των οροσήμων και των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1.

Η αναστολή αίρεται όταν το κράτος μέλος 
έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσει την ικανοποιητική επίτευξη 
των οροσήμων και των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
και εγγυάται ότι οι πόροι που δεν έχουν 
δαπανηθεί σωστά, θα επιστραφούν.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφόρηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
επικοινωνία σχετικά με τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
κρατών μελών

Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
επικοινωνία σχετικά με τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
κρατών μελών

Τροπολογία 59

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 

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 
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οποίων θα έβλαπτε το δημόσιο συμφέρον 
του κράτους μέλους.

οποίων θα έβλαπτε το δημόσιο συμφέρον 
του κράτους μέλους. Το εν λόγω αίτημα 
δεν ερμηνεύεται εκτεταμένα.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει 
δραστηριότητες επικοινωνίας για να 
εξασφαλίσει την προβολή της ενωσιακής 
χρηματοδότησης για τη χρηματοδοτική 
στήριξη που προβλέπεται στο σχετικό 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
μεταξύ άλλων μέσω κοινών 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας με τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές.

2. Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει 
δραστηριότητες επικοινωνίας για να 
εξασφαλίσει την προβολή της ενωσιακής 
χρηματοδότησης για τη χρηματοδοτική 
στήριξη που προβλέπεται στο σχετικό 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
μεταξύ άλλων μέσω κοινών 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας με τις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
καθώς και με επαγγελματικές και 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη, σε 
βαθμό ανάλογο με τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους, προάγουν συνέργειες 
και εξασφαλίζουν αποτελεσματικό 
συντονισμό μεταξύ του μέσου που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό και 
άλλων ενωσιακών προγραμμάτων και 
μέσων, και ιδίως με μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από κονδύλια της 
Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν:

Η Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη, για 
να αποφύγουν οποιαδήποτε 
αλληλεπικάλυψη, προάγουν συνέργειες και 
εξασφαλίζουν αποτελεσματικό συντονισμό 
μεταξύ του μέσου που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό και άλλων ενωσιακών 
προγραμμάτων και μέσων, και ιδίως με 
μέτρα που χρηματοδοτούνται από 
κονδύλια της Ένωσης. Για τον σκοπό 
αυτόν:
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Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. προκειμένου να προβληθεί η 
στήριξη της Ένωσης μέσω του 
Μηχανισμού, τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν τους πολίτες τους σχετικά 
με τα έργα που χρηματοδοτούνται·

Τροπολογία 63

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 της οικονομίας 
του οικείου κράτους μέλους, για 
παράδειγμα με την υπεύθυνη ανάπτυξη 
του δυναμικού βιώσιμης ανάπτυξης,

Τροπολογία 64

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,

— η εφαρμογή των προβλεπόμενων 
μέτρων αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
οικονομικών ή κοινωνικών τομέων και να 
διευκολύνει την ευρύτερη πρόσβαση στις 
ψηφιακές τεχνολογίες,

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – εδάφιο 3 – σημείο 2.4 – εισαγωγικό μέρος
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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, συμπεριλαμβανομένων 
θέσεων εργασίας για τους νέους ηλικίας 
κάτω των 25 ετών και τις γυναίκες, 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.
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