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Τροπολογία 36
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους 
έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις 
ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» με σκοπό την παροχή 
βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
για την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους 
έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις 
ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» και του στόχου 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» με 
σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη 
της αποκατάστασης των συνεπειών της 
κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19 και 
για την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU)

Or. en

Τροπολογία 37
Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους 
έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις 
ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους 
έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις 
ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
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την απασχόληση» με σκοπό την παροχή 
βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
για την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU)

την απασχόληση» με σκοπό την παροχή 
βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και για 
την προετοιμασία μιας δίκαιης πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU)

(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο 
του κειμένου)

Or. en

Τροπολογία 38
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 
τρόπο. Η κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη 
στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο με τη 
σειρά του επιδεινώνει τις σοβαρές 
ελλείψεις ρευστότητας οι οποίες 
οφείλονται στην αιφνίδια και σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 
απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε 
άλλους τομείς των οικονομιών τους. Το 
γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια 
έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα.

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 
τρόπο. Η κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη 
στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο με τη 
σειρά του επιδεινώνει τις σοβαρές 
ελλείψεις ρευστότητας οι οποίες 
οφείλονται στην αιφνίδια και σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 
απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε 
άλλους τομείς των οικονομιών τους. 
Επιπλέον, υπάρχει βάσιμη ανησυχία ότι η 
πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης θα περιοριστεί 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 
Πρέπει επίσης να αναγνωριστεί και να 
ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι οι βαθιές 
ανισότητες στον τομέα της υγείας μεταξύ 
και εντός των κρατών μελών πιθανότατα 
θα οξυνθούν, με αποτέλεσμα την αύξηση 
των μη καλυπτόμενων ιατρικών αναγκών 
και τη μείωση της συνολικής κοινωνικής 
συνοχής στα κράτη μέλη. Το γεγονός αυτό 
έχει δημιουργήσει μια έκτακτη κατάσταση, 
η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με ειδικά 
μέτρα.
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Τροπολογία 39
Christian Doleschal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 
τρόπο. Η κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη 
στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο με τη 
σειρά του επιδεινώνει τις σοβαρές 
ελλείψεις ρευστότητας οι οποίες 
οφείλονται στην αιφνίδια και σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 
απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε 
άλλους τομείς των οικονομιών τους. Το 
γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια 
έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα.

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 
τρόπο. Η κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη 
στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο με τη 
σειρά του επιδεινώνει τις σοβαρές 
ελλείψεις ρευστότητας οι οποίες 
οφείλονται στην αιφνίδια και σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 
απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε 
άλλους τομείς των οικονομιών τους. Το 
κλείσιμο των εσωτερικών συνόρων είχε 
επίσης σοβαρές επιπτώσεις στην 
οικονομική συνεργασία στις 
παραμεθόριες περιοχές. Οι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις στις παραμεθόριες 
περιοχές, καθώς και οι εργαζόμενοι που 
μετακινούνται πέρα από τα σύνορα, 
υπέστησαν σοβαρό πλήγμα από την 
κρίση. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει 
μια έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 40
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 
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πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 
τρόπο. Η κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη 
στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο με τη 
σειρά του επιδεινώνει τις σοβαρές 
ελλείψεις ρευστότητας οι οποίες 
οφείλονται στην αιφνίδια και σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 
απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε 
άλλους τομείς των οικονομιών τους. Το 
γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια 
έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα.

πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 
τρόπο. Η κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη 
στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο με τη 
σειρά του επιδεινώνει τις σοβαρές 
ελλείψεις ρευστότητας οι οποίες 
οφείλονται στην αιφνίδια και σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 
απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε 
άλλους τομείς των οικονομιών τους λόγω 
της προσωρινής αναστολής της 
οικονομικής δραστηριότητας. Το γεγονός 
αυτό έχει δημιουργήσει μια έκτακτη 
κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα, με στόχο 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 
διατήρηση του επιχειρηματικού ιστού.

Or. en

Τροπολογία 41
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 
τρόπο. Η κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη 
στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο με τη 
σειρά του επιδεινώνει τις σοβαρές 
ελλείψεις ρευστότητας οι οποίες 
οφείλονται στην αιφνίδια και σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 
απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε 
άλλους τομείς των οικονομιών τους. Το 
γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια 
έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα.

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 
τρόπο. Η κρίση εμποδίζει την 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στα κράτη 
μέλη, γεγονός το οποίο με τη σειρά του 
επιδεινώνει τις σοβαρές ελλείψεις 
ρευστότητας οι οποίες οφείλονται στην 
αιφνίδια και σημαντική αύξηση των 
δημόσιων επενδύσεων που απαιτούνται 
στα συστήματα υγείας και σε άλλους 
βασικούς τομείς των οικονομιών τους οι 
οποίοι έχουν πληγεί σοβαρά από την 
πανδημία της COVID-19. Το γεγονός 
αυτό έχει δημιουργήσει μια έκτακτη και 
ασύμμετρη κατάσταση εξαιτίας της 
ανομοιόμορφης εξάπλωσης της 
πανδημίας της COVID-19 στα διάφορα 
κράτη μέλη της Ένωσης, η οποία πρέπει 
να αντιμετωπιστεί με ειδικά και έκτακτα 
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μέτρα.

Or. es

Τροπολογία 42
Pedro Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 
τρόπο. Η κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη 
στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο με τη 
σειρά του επιδεινώνει τις σοβαρές 
ελλείψεις ρευστότητας οι οποίες 
οφείλονται στην αιφνίδια και σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 
απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε 
άλλους τομείς των οικονομιών τους. Το 
γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια 
έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα.

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 
τρόπο. Η κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη 
στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο με τη 
σειρά του επιδεινώνει τις σοβαρές 
ελλείψεις ρευστότητας οι οποίες 
οφείλονται στην αιφνίδια και σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 
απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε 
άλλους τομείς των οικονομιών τους. Το 
γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια 
έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με ειδικά και άμεσα μέτρα 
που θα στοχεύουν τάχιστα στην 
πραγματική οικονομία, με στόχο την 
τόνωση των επενδύσεων, της 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 43
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 
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τρόπο. Η κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη 
στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο με τη 
σειρά του επιδεινώνει τις σοβαρές 
ελλείψεις ρευστότητας οι οποίες 
οφείλονται στην αιφνίδια και σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 
απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε 
άλλους τομείς των οικονομιών τους. Το 
γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια 
έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα.

τρόπο. Η κρίση έχει αρνητικές 
επιπτώσεις, διευρύνοντας τις κοινωνικές 
διαιρέσεις και τις οικονομικές 
ανισότητες, έχει προκαλέσει μαζικές 
απώλειες θέσεων εργασίας σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμποδίζει την 
ανάπτυξη στα κράτη μέλη, γεγονός το 
οποίο με τη σειρά του επιδεινώνει τις 
σοβαρές ελλείψεις ρευστότητας οι οποίες 
οφείλονται στην αιφνίδια και σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 
απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε 
άλλους τομείς των οικονομιών τους. Το 
γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια 
έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 44
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την κρίση λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας της COVID 19 με πρωτοφανή 
τρόπο. Η κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη 
στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο με τη 
σειρά του επιδεινώνει τις σοβαρές 
ελλείψεις ρευστότητας οι οποίες 
οφείλονται στην αιφνίδια και σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 
απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε 
άλλους τομείς των οικονομιών τους. Το 
γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια 
έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα.

(1) Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από 
την πανδημία και την κοινωνική και 
οικονομική κρίση λόγω των συνεπειών της 
νόσου COVID-19 με πρωτοφανή τρόπο. Η 
κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη και την 
ευημερία στα κράτη μέλη, γεγονός το 
οποίο με τη σειρά του επιδεινώνει τις 
σοβαρές ελλείψεις ρευστότητας οι οποίες 
οφείλονται στην αιφνίδια και σημαντική 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 
απαιτούνται στα συστήματα υγείας και σε 
άλλους τομείς των οικονομιών τους, 
καθώς και για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κοινωνικής και 
κλιματικής κρίσης. Το γεγονός αυτό έχει 
δημιουργήσει μια έκτακτη κατάσταση, η 
οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με ειδικά 
μέτρα.
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Or. en

Τροπολογία 45
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι επιπτώσεις της κρίσης, τροποποιήθηκαν 
οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1301/2013 στις 30 Μαρτίου 
2020, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη 
ευελιξία στην εφαρμογή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
το Ταμείο Συνοχής (στο εξής: Ταμεία) και 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ). Ωστόσο, καθώς 
επιδεινώθηκαν οι σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες για τις οικονομίες της Ένωσης, 
οι δύο κανονισμοί τροποποιήθηκαν και 
πάλι στις 23 Απριλίου 2020 για να 
παράσχουν έκτακτη πρόσθετη ευελιξία, 
ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να 
επικεντρωθούν στην απαραίτητη 
αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης: 
ενισχύθηκε η δυνατότητα κινητοποίησης 
της αχρησιμοποίητης στήριξης από τα 
Ταμεία και απλουστεύθηκαν οι 
διαδικαστικές απαιτήσεις που συνδέονται 
με την υλοποίηση και τους ελέγχους των 
προγραμμάτων.

(2) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι επιπτώσεις της κρίσης, τροποποιήθηκαν 
οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1301/2013 στις 30 Μαρτίου 
2020, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη 
ευελιξία στην εφαρμογή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
το Ταμείο Συνοχής (στο εξής: Ταμεία) και 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ). Ωστόσο, καθώς 
επιδεινώθηκαν οι σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες για τις οικονομίες της Ένωσης, 
οι δύο κανονισμοί τροποποιήθηκαν και 
πάλι στις 23 Απριλίου 2020 για να 
παράσχουν έκτακτη πρόσθετη ευελιξία, 
ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να 
επικεντρωθούν στην απαραίτητη 
αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης: 
ενισχύθηκε η δυνατότητα κινητοποίησης 
της αχρησιμοποίητης στήριξης από τα 
Ταμεία και απλουστεύθηκαν οι 
διαδικαστικές απαιτήσεις που συνδέονται 
με την υλοποίηση και τους ελέγχους των 
προγραμμάτων, έτσι ώστε οι τελικοί 
χρήστες να μπορέσουν να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση που μέχρι 
πρότινος δεν ήταν προσβάσιμη.

Or. en

Τροπολογία 46
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για να συνέλθει η οικονομία από 
τους ισχυρούς κλυδωνισμούς που 
οφείλονται στους έκτακτους περιορισμούς 
που έθεσαν σε εφαρμογή τα κράτη μέλη 
για τον περιορισμό της μετάδοσης της 
COVID-19 και για να αποσοβηθούν οι 
κίνδυνοι ασύμμετρης ανάκαμψης που 
οφείλονται στα διαφορετικά εθνικά μέσα 
που είναι διαθέσιμα στα διάφορα κράτη 
μέλη, γεγονός που θα είχε σοβαρές 
επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε, στις 23 Απριλίου 2020, τον 
«Χάρτη πορείας για την ανάκαμψη» με 
έντονη επενδυτική συνιστώσα, ζήτησε τη 
σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάκαμψης και έδωσε εντολή στην 
Επιτροπή να αναλύσει τις ανάγκες έτσι 
ώστε οι πόροι να κατευθυνθούν προς τους 
τομείς και τα γεωγραφικά τμήματα της 
Ένωσης που δέχθηκαν το μεγαλύτερο 
πλήγμα, και να διευκρινιστεί παράλληλα η 
σύνδεση με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο της περιόδου 2021-2027.

(3) Για να συνέλθει η οικονομία από 
τους ισχυρούς κλυδωνισμούς και για να 
αποφευχθούν οι καταστροφικές 
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για 
τους πολίτες της Ένωσης που οφείλονται 
στους έκτακτους περιορισμούς που έθεσαν 
σε εφαρμογή τα κράτη μέλη για τον 
περιορισμό της μετάδοσης της COVID-19 
και για να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι 
ασύμμετρης ανάκαμψης που οφείλονται 
στην άνιση εξέλιξη του ιού στην Ένωση, 
καθώς και στα διαφορετικά εθνικά μέσα 
που είναι διαθέσιμα στα διάφορα κράτη 
μέλη, γεγονός που θα είχε σοβαρές 
επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε, στις 23 Απριλίου 2020, τον 
«Χάρτη πορείας για την ανάκαμψη» με 
έντονη επενδυτική συνιστώσα, ζήτησε τη 
σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάκαμψης και έδωσε εντολή στην 
Επιτροπή να αναλύσει τις ανάγκες έτσι 
ώστε οι πόροι να κατευθυνθούν προς τους 
τομείς και τα γεωγραφικά τμήματα της 
Ένωσης που δέχθηκαν το μεγαλύτερο 
πλήγμα, και να διευκρινιστεί παράλληλα η 
σύνδεση με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο της περιόδου 2021-2027.

Or. es

Τροπολογία 47
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για να συνέλθει η οικονομία από 
τους ισχυρούς κλυδωνισμούς που 

(3) Για να συνέλθει η οικονομία από 
τους ισχυρούς κλυδωνισμούς που 
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οφείλονται στους έκτακτους περιορισμούς 
που έθεσαν σε εφαρμογή τα κράτη μέλη 
για τον περιορισμό της μετάδοσης της 
νόσου COVID-19 και για να αποσοβηθούν 
οι κίνδυνοι ασύμμετρης ανάκαμψης που 
οφείλονται στα διαφορετικά εθνικά μέσα 
που είναι διαθέσιμα στα διάφορα κράτη 
μέλη, γεγονός που θα είχε σοβαρές 
επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε, στις 23 Απριλίου 2020, τον 
«Χάρτη πορείας για την ανάκαμψη» με 
έντονη επενδυτική συνιστώσα, ζήτησε τη 
σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάκαμψης και έδωσε εντολή στην 
Επιτροπή να αναλύσει τις ανάγκες έτσι 
ώστε οι πόροι να κατευθυνθούν προς τους 
τομείς και τα γεωγραφικά τμήματα της 
Ένωσης που δέχθηκαν το μεγαλύτερο 
πλήγμα, και να διευκρινιστεί παράλληλα η 
σύνδεση με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο της περιόδου 2021-2027.

οφείλονται στους έκτακτους περιορισμούς 
που έθεσαν σε εφαρμογή τα κράτη μέλη 
για τον περιορισμό της μετάδοσης της 
νόσου COVID-19 και για να αποσοβηθούν 
οι κίνδυνοι ασύμμετρης ανάκαμψης που 
οφείλονται στα διαφορετικά εθνικά μέσα 
που είναι διαθέσιμα στα διάφορα κράτη 
μέλη, γεγονός που θα είχε σοβαρές 
επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε, στις 23 Απριλίου 2020, τον 
«Χάρτη πορείας για την ανάκαμψη» με 
έντονη επενδυτική συνιστώσα, ζήτησε τη 
σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάκαμψης και έδωσε εντολή στην 
Επιτροπή να αναλύσει τις ανάγκες έτσι 
ώστε οι πόροι να κατευθυνθούν προς τους 
τομείς και τα γεωγραφικά τμήματα της 
Ένωσης που δέχθηκαν το μεγαλύτερο 
πλήγμα, όπως αναφέρεται στα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2020 
(EUCO10/20), και να διευκρινιστεί 
παράλληλα η σύνδεση με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 
2021-2027.

Or. en

Τροπολογία 48
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof Hetman, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για να συνέλθει η οικονομία από 
τους ισχυρούς κλυδωνισμούς που 
οφείλονται στους έκτακτους περιορισμούς 
που έθεσαν σε εφαρμογή τα κράτη μέλη 
για τον περιορισμό της μετάδοσης της 
νόσου COVID-19 και για να αποσοβηθούν 
οι κίνδυνοι ασύμμετρης ανάκαμψης που 
οφείλονται στα διαφορετικά εθνικά μέσα 
που είναι διαθέσιμα στα διάφορα κράτη 

(3) Για να συνέλθει η οικονομία από 
τους ισχυρούς κλυδωνισμούς που 
οφείλονται στους έκτακτους περιορισμούς 
που έθεσαν σε εφαρμογή τα κράτη μέλη 
για τον περιορισμό της μετάδοσης της 
νόσου COVID-19 και για να αποσοβηθούν 
οι κίνδυνοι ασύμμετρης ανάκαμψης που 
οφείλονται στα διαφορετικά εθνικά μέσα 
που είναι διαθέσιμα στα διάφορα κράτη 
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μέλη, γεγονός που θα είχε σοβαρές 
επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε, στις 23 Απριλίου 2020, τον 
«Χάρτη πορείας για την ανάκαμψη» με 
έντονη επενδυτική συνιστώσα, ζήτησε τη 
σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάκαμψης και έδωσε εντολή στην 
Επιτροπή να αναλύσει τις ανάγκες έτσι 
ώστε οι πόροι να κατευθυνθούν προς τους 
τομείς και τα γεωγραφικά τμήματα της 
Ένωσης που δέχθηκαν το μεγαλύτερο 
πλήγμα, και να διευκρινιστεί παράλληλα η 
σύνδεση με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο της περιόδου 2021-2027.

μέλη, γεγονός που είχε σοβαρές επιπτώσεις 
στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 23 
Απριλίου 2020, τον «Χάρτη πορείας για 
την ανάκαμψη» με έντονη επενδυτική 
συνιστώσα, ζήτησε τη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και 
έδωσε εντολή στην Επιτροπή να αναλύσει 
τις ανάγκες έτσι ώστε οι πόροι να 
κατευθυνθούν προς τους τομείς και τα 
γεωγραφικά τμήματα της Ένωσης που 
δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα, και να 
διευκρινιστεί παράλληλα η σύνδεση με το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2021-2027.

Or. en

Τροπολογία 49
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το 
Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης] και εντός 
των ορίων των πόρων που διατίθενται σ’ 
αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστούν, στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων, μέτρα 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με σκοπό 
να αντιμετωπιστούν οι άνευ προηγουμένου 
επιπτώσεις της κρίσης που προκλήθηκε 
από τη νόσο COVID-19. Οι εν λόγω 
πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση της 
τήρησης των προθεσμιών που 
προβλέπονται στον κανονισμό [ΕΜΑ]. 
Επιπλέον, θα πρέπει να διατεθούν 
πρόσθετοι πόροι για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή με 
αναθεώρηση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 
2014-2020.

(4) Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το 
Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης] και εντός 
των ορίων των πόρων που διατίθενται σ’ 
αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστούν, στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων, μέτρα 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με σκοπό 
να αντιμετωπιστούν οι άνευ προηγουμένου 
επιπτώσεις της κρίσης που προκλήθηκε 
από τη νόσο COVID-19. Οι εν λόγω 
πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση της 
τήρησης των προθεσμιών που 
προβλέπονται στον κανονισμό [ΕΜΑ]. 
Επιπλέον, θα πρέπει να διατεθούν 
πρόσθετοι πόροι για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή με 
αναθεώρηση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 
2014-2020, με σκοπό την ευέλικτη και 
ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες που 
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προέκυψαν από την κρίση της νόσου 
COVID-19.

Or. es

Τροπολογία 50
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το 
Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης] και εντός 
των ορίων των πόρων που διατίθενται σ’ 
αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστούν, στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων, μέτρα 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με σκοπό 
να αντιμετωπιστούν οι άνευ προηγουμένου 
επιπτώσεις της κρίσης που προκλήθηκε 
από τη νόσο COVID-19. Οι εν λόγω 
πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση της 
τήρησης των προθεσμιών που 
προβλέπονται στον κανονισμό [ΕΜΑ]. 
Επιπλέον, θα πρέπει να διατεθούν 
πρόσθετοι πόροι για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή με 
αναθεώρηση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 
2014-2020.

(4) Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το 
Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης] και εντός 
των ορίων των πόρων που διατίθενται σ’ 
αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστούν, στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων, μέτρα 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με σκοπό 
να αντιμετωπιστούν οι άνευ προηγουμένου 
επιπτώσεις της κρίσης που προκλήθηκε 
από τη νόσο COVID-19. Επιπλέον, θα 
πρέπει να διατεθούν πρόσθετοι πόροι για 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή με αναθεώρηση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 
2014-2020.

Or. en

Τροπολογία 51
Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το (4) Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το 
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Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης] και εντός 
των ορίων των πόρων που διατίθενται σ’ 
αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστούν, στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων, μέτρα 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με σκοπό 
να αντιμετωπιστούν οι άνευ προηγουμένου 
επιπτώσεις της κρίσης που προκλήθηκε 
από τη νόσο COVID-19. Οι εν λόγω 
πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση της 
τήρησης των προθεσμιών που 
προβλέπονται στον κανονισμό [ΕΜΑ]. 
Επιπλέον, θα πρέπει να διατεθούν 
πρόσθετοι πόροι για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή με 
αναθεώρηση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 
2014-2020.

Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης] και εντός 
των ορίων των πόρων που διατίθενται σ’ 
αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστούν, στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων, μέτρα 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με σκοπό 
να αντιμετωπιστούν οι άνευ προηγουμένου 
επιπτώσεις της κρίσης που προκλήθηκε 
από τη νόσο COVID-19. Οι εν λόγω 
πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση της 
τήρησης των προθεσμιών που 
προβλέπονται στον κανονισμό [ΕΜΑ]. 
Επιπλέον, θα πρέπει να διατεθούν 
πρόσθετοι πόροι για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, ιδίως στις 
πλέον φτωχές περιφέρειες, με 
αναθεώρηση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 
2014-2020.

Or. en

Τροπολογία 52
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή, 
κοινωνική και ανθεκτική ανάκαμψη της 
οικονομίας, με σκοπό την ταχεία διάθεση 
πόρων στην πραγματική οικονομία μέσω 

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές 
του 2018) για δημοσιονομική ανάληψη 
υποχρέωσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» για τα έτη 
2020, 2021 και 2022 και, όταν 
δικαιολογείται από ένα κράτος μέλος, για 
τα έτη 2023 και 2024, με σκοπό τη 
στήριξη των κρατών μελών και των 
περιφερειών που έχουν πληγεί 
περισσότερο, ώστε να αποκαταστήσουν τις 
συνέπειες της κρίσης λόγω της πανδημίας 
COVID-19 και να προετοιμάσουν μια 
πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική 
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των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

ανάκαμψη των συστημάτων υγείας και 
της οικονομίας, με πρόθεση την ταχεία 
διάθεση πόρων στην πραγματική 
οικονομία μέσω των υφιστάμενων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι πόροι 
για το 2020 προέρχονται από την αύξηση 
των διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 και, κατά περίπτωση, 
για το 2023 και το 2024 προέρχονται από 
το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους, προκειμένου να εξασφαλίσει 
αρμονική ανάπτυξη σύμφωνα με τις 
αρχές της πολιτικής συνοχής, μέσω της 
προαγωγής της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής. Η μέθοδος 
κατανομής θα πρέπει να προβλέπει ειδικό 
πρόσθετο ποσό για τις αγροτικές, 
νησιωτικές, ορεινές και εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, δεδομένης της 
ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και των 
κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022 και, κατά 
περίπτωση, οι δόσεις για το 2023 και το 
2024.
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Τροπολογία 53
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή, 
κοινωνική και ανθεκτική ανάκαμψη της 
οικονομίας, με σκοπό την ταχεία διάθεση 
πόρων στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022 και του στόχου 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» για τα 
έτη 2020, 2021, 2023 και 2024, με σκοπό 
τη στήριξη των κρατών μελών και των 
περιφερειών που έχουν πληγεί 
περισσότερο, ώστε να αποκαταστήσουν τις 
συνέπειες της κρίσης λόγω της πανδημίας 
COVID-19 και να προετοιμάσουν μια 
πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική 
ανάκαμψη της οικονομίας, με σκοπό την 
ταχεία διάθεση πόρων στην πραγματική 
οικονομία μέσω των υφιστάμενων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι πόροι 
για το 2020 προέρχονται από την αύξηση 
των διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 και, κατά περίπτωση, 
για το 2023 και το 2024 προέρχονται από 
το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Για τις δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση», η Επιτροπή θα πρέπει να 
καθορίσει την κατανομή των υπόλοιπων 
πρόσθετων πόρων σε κάθε κράτος μέλος 
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τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

με βάση μια μέθοδο κατανομής που θα 
στηρίζεται στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα 
αντικειμενικά στατιστικά στοιχεία για τη 
σχετική ευημερία των κρατών μελών και 
στην έκταση των επιπτώσεων της 
τρέχουσας κρίσης στις οικονομίες και τις 
κοινωνίες τους. Η μέθοδος κατανομής θα 
πρέπει να προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό 
για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
δεδομένης της ειδικής ευπάθειας των 
οικονομιών και των κοινωνιών τους. 
Προκειμένου να αντικατοπτρίζεται ο 
εξελισσόμενος χαρακτήρας των 
επιπτώσεων της κρίσης, η κατανομή θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί το 2021 με βάση 
την ίδια μέθοδο κατανομής και τα 
τελευταία στατιστικά στοιχεία που θα είναι 
διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 2021 για να 
διανεμηθεί η δόση των πρόσθετων πόρων 
για το 2022 και, κατά περίπτωση, οι 
δόσεις για το 2023 και το 2024. Για τις 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία», η Επιτροπή θα 
πρέπει να καθορίσει την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων σε κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία που ορίζονται στο 
παράρτημα XXII σημείο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία επιλογής έργων Interreg και χορήγησης της σχετικής χρηματοδότησης είναι πιο 
σύνθετη και πιο χρονοβόρα σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία για εθνικά ή περιφερειακά 
έργα και τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση».

Τροπολογία 54
Monika Vana, Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή, 
κοινωνική και ανθεκτική ανάκαμψη της 
οικονομίας, με σκοπό την ταχεία διάθεση 
πόρων στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19, και ιδίως 
τις κοινωνικές της επιπτώσεις, και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας, με 
γνώμονα την αρχή του «μη βλάπτειν» και 
με σκοπό την ταχεία διάθεση πόρων στην 
πραγματική οικονομία μέσω των 
υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους, με ειδική έμφαση 
στους απόρους, όπως οι άστεγοι και τα 
άτομα που ζουν σε διαχωρισμένα 
ιδρύματα, οι οποίοι δεν καλύπτονται 
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θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

συνήθως από τα στοιχεία των 
στατιστικών υπηρεσιών των κρατών 
μελών. Προς τον σκοπό αυτόν, τα 
στοιχεία θα πρέπει να συλλέγονται με τη 
συμμετοχή μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

Or. en

Τροπολογία 55
Nora Mebarek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή, 
κοινωνική και ανθεκτική ανάκαμψη της 
οικονομίας, με σκοπό την ταχεία διάθεση 
πόρων στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας, με 
σκοπό την ταχεία διάθεση πόρων στην 
πραγματική οικονομία μέσω των 
υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
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κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Δεδομένης της σημασίας της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει η ΕΕ για την εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού και την 
υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ, τουλάχιστον το 
30% των πρόσθετων πόρων θα πρέπει να 
συμβάλει στον γενικό στόχο της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του 
κλίματος στο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος που 
συμμετέχει στην ενισχυμένη συνεργασία 
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με βάση 
μια μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται 
στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα 
αντικειμενικά στατιστικά στοιχεία για τη 
σχετική ευημερία των κρατών μελών και 
στην έκταση των επιπτώσεων της 
τρέχουσας κρίσης στις οικονομίες και τις 
κοινωνίες τους. Η μέθοδος κατανομής θα 
πρέπει να προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό 
για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
δεδομένης της ειδικής ευπάθειας των 
οικονομιών και των κοινωνιών τους. 
Προκειμένου να αντικατοπτρίζεται ο 
εξελισσόμενος χαρακτήρας των 
επιπτώσεων της κρίσης, η κατανομή θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί το 2021 με βάση 
την ίδια μέθοδο κατανομής και τα 
τελευταία στατιστικά στοιχεία που θα είναι 
διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 2021 για να 
διανεμηθεί η δόση των πρόσθετων πόρων 
για το 2022.

Or. en
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Τροπολογία 56
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή, 
κοινωνική και ανθεκτική ανάκαμψη της 
οικονομίας, με σκοπό την ταχεία διάθεση 
πόρων στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας, με 
σκοπό την ταχεία διάθεση πόρων στην 
πραγματική οικονομία μέσω των 
υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
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των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

των κοινωνιών τους. Σε κάθε περίπτωση, 
η κατανομή δεν θα πρέπει να είναι 
χαμηλότερη από 40 ευρώ κατά κεφαλήν, 
με εγγύηση της εφαρμογής της καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρονικού πλαισίου που 
καλύπτει το REACT-EU (2020-2022) και 
ανεξάρτητα από την κατανομή που 
προτείνεται για άλλα ταμεία. Προκειμένου 
να αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

Or. en

Τροπολογία 57
Pedro Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή, 
κοινωνική και ανθεκτική ανάκαμψη της 
οικονομίας, με σκοπό την ταχεία διάθεση 
πόρων στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας, με 
σκοπό την ταχεία διάθεση πόρων στην 
πραγματική οικονομία μέσω των 
υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
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κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
ετήσια κατανομή των πρόσθετων πόρων 
σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια μέθοδο 
κατανομής που θα στηρίζεται στα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή για το 2021 θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί στο τέλος του 2020 με βάση 
την ίδια μέθοδο κατανομής, με τη χρήση 
των τελευταίων στατιστικών στοιχείων 
που θα είναι διαθέσιμα στις 15 
Δεκεμβρίου 2020 και η κατανομή για το 
2022 θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 2021 με 
βάση την ίδια μέθοδο κατανομής και τα 
τελευταία στατιστικά στοιχεία που θα είναι 
διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 2021 για να 
διανεμηθεί η δόση των πρόσθετων πόρων 
για το 2022.

Or. en

Τροπολογία 58
Christian Doleschal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



PE655.753v01-00 24/183 AM\1210606EL.docx

EL

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή, 
κοινωνική και ανθεκτική ανάκαμψη της 
οικονομίας, με σκοπό την ταχεία διάθεση 
πόρων στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας, με 
σκοπό την ταχεία διάθεση πόρων στην 
πραγματική οικονομία μέσω των 
υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Επιπλέον, πρέπει να 
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι 
οικονομίες στις παραμεθόριες περιοχές 
έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα από την 
κρίση και, συνεπώς, χρειάζονται 
περισσότερη στήριξη. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
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πρόσθετων πόρων για το 2022. κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

Or. en
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(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή, 
κοινωνική και ανθεκτική ανάκαμψη της 
οικονομίας, με σκοπό την ταχεία διάθεση 
πόρων στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, καθώς και για τα έτη 2023 
και 2024, όταν δικαιολογείται από ένα 
κράτος μέλος, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας, με 
σκοπό την ταχεία διάθεση πόρων στην 
πραγματική οικονομία μέσω των 
υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 και, κατά περίπτωση, 
για το 2023 και το 2024 προέρχονται από 
το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
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πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022 και, κατά 
περίπτωση, οι δόσεις για το 2023 και το 
2024.
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(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022 και, όταν δικαιολογείται 
από ένα κράτος μέλος, και για το έτος 
2023, με σκοπό τη στήριξη των κρατών 
μελών και των περιφερειών που έχουν 
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λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή, 
κοινωνική και ανθεκτική ανάκαμψη της 
οικονομίας, με σκοπό την ταχεία διάθεση 
πόρων στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας, με 
σκοπό την ταχεία διάθεση πόρων στην 
πραγματική οικονομία μέσω των 
υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 και, κατά περίπτωση, 
για το 2023 προέρχονται από το Μέσο 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μέρος των πρόσθετων πόρων θα πρέπει να 
διατίθεται στην τεχνική συνδρομή με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να καθορίσει την κατανομή των 
υπόλοιπων πρόσθετων πόρων σε κάθε 
κράτος μέλος με βάση μια μέθοδο 
κατανομής που θα στηρίζεται στα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022 και, κατά 
περίπτωση, η δόση για το 2023.
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(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας, με 
σκοπό την ταχεία διάθεση πόρων στην 
πραγματική οικονομία μέσω των 
υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή, 
κοινωνική και ανθεκτική ανάκαμψη της 
οικονομίας, με σκοπό την ταχεία διάθεση 
πόρων στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
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αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

Or. en

Τροπολογία 62
Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας, με 
σκοπό την ταχεία διάθεση πόρων στην 
πραγματική οικονομία μέσω των 
υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια δίκαιη, πράσινη, 
ψηφιακή και ανθεκτική ανάκαμψη της 
οικονομίας, με σκοπό την ταχεία διάθεση 
πόρων στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
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Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

Or. en

Τροπολογία 63
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή, 
κοινωνική και ανθεκτική ανάκαμψη της 

(5) Θα πρέπει να διατεθεί ένα 
πρόσθετο έκτακτο ποσό ύψους 
58 272 800 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό τη στήριξη των 
κρατών μελών και των περιφερειών που 
έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να 
αποκαταστήσουν τις συνέπειες της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν την ανάκαμψη της 
οικονομίας, με σκοπό την ταχεία διάθεση 
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οικονομίας, με σκοπό την ταχεία διάθεση 
πόρων στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

πόρων στην πραγματική οικονομία μέσω 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Οι πόροι για το 2020 
προέρχονται από την αύξηση των 
διαθέσιμων πόρων για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, ενώ οι πόροι για το 
2021 και το 2022 προέρχονται από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέρος των πρόσθετων πόρων θα 
πρέπει να διατίθεται στην τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την 
κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
αλλαγές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 64
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Δεδομένου ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει πλήξει τις περιφέρειες και 
τους δήμους των κρατών μελών με 
διαφορετικό τρόπο, η συμμετοχή 
περιφερειακών και τοπικών φορέων από 
τις αρχές, τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία 
των πολιτών είναι σημαντική για την 
προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
αποκατάστασης των συνεπειών της 
κρίσης με τη στήριξη του REACT-EU. Η 
ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και η 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενισχυθούν και να 
παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς από 
την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 65
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Δεδομένου ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει πλήξει τις περιφέρειες και 
τους δήμους των κρατών μελών με 
διαφορετικό τρόπο, η συμμετοχή 
περιφερειακών και τοπικών φορέων από 
τις αρχές, τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία 
των πολιτών είναι κρίσιμης σημασίας για 
την προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
αποκατάστασης των συνεπειών της 
κρίσης με τη στήριξη του REACT-EU. Η 
ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και η 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στα κράτη 
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μέλη θα πρέπει να ενισχυθούν και να 
παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς από 
την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 66
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίστηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη 
διαδικασία για την κατάρτιση και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, 
βραβείων ή έμμεσης εκτέλεσης και 
προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την 
ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. 
Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του 
άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

(6) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίστηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη 
διαδικασία για την κατάρτιση και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, 
βραβείων ή έμμεσης εκτέλεσης και 
προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την 
ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. 
Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του 
άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ, 
ενώ η προστασία των τελικών 
δικαιούχων είναι κρίσιμης σημασίας για 
τη στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19. Οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, οι ΜΚΟ ή οι 
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ΜΜΕ δεν μπορούν να απολέσουν τη 
χρηματοδότησή τους ως συνέπεια 
γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το 
κράτος δικαίου στα κράτη μέλη. Εάν 
είναι απαραίτητο, η Επιτροπή θα πρέπει 
να διαχειριστεί προσωρινά, άμεσα ή 
έμμεσα, τα κονδύλια με τους αποδέκτες 
χωρίς τη συμμετοχή εθνικών 
κυβερνήσεων που παραβιάζουν το κράτος 
δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 67
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίστηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη 
διαδικασία για την κατάρτιση και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, 
βραβείων ή έμμεσης εκτέλεσης και 
προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την 
ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. 
Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του 
άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης 
την προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

(6) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίστηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη 
διαδικασία για την κατάρτιση και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, 
βραβείων ή έμμεσης εκτέλεσης και 
προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την 
ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων.
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Or. en

Τροπολογία 68
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική οικονομία, θα πρέπει η 
Επιτροπή να καθορίσει πιστώσεις σε 
επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, θα πρέπει 
να προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 
για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
όσον αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν 
χρειάζεται να τηρηθεί το ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ για τους 
πρόσθετους πόρους. Επειδή αναμένεται ότι 
οι πρόσθετοι πόροι θα δαπανηθούν 
γρήγορα, οι αναλήψεις υποχρεώσεων που 
συνδέονται μ’ αυτούς τους πρόσθετους 
πόρους θα πρέπει να αποδεσμευτούν μόνο 
στο κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν πράσινα, ψηφιακά και 
ανθεκτικά συστήματα υγείας, καθώς και 
μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική 
οικονομία, θα πρέπει η Επιτροπή να 
καθορίσει πιστώσεις σε επίπεδο κρατών 
μελών, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη 
εκείνων που έχουν πληγεί περισσότερο 
από την κρίση. Επίσης, θα πρέπει να 
προβλεφθεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης 
τυχόν πρόσθετων πόρων για τη στήριξη 
της ενίσχυσης των απόρων. Επιπλέον, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστούν ανώτατα όρια 
όσον αφορά τα κονδύλια για τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία των κρατών 
μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί στα κράτη 
μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία όσον 
αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν 
χρειάζεται να τηρηθεί το ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ για τους 
πρόσθετους πόρους. Ωστόσο, δεν θα 
πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι θα 
πρέπει να διατηρηθεί η επιχειρησιακή 
ισχύς του ΕΚΤ. Επειδή αναμένεται ότι οι 
πρόσθετοι πόροι θα δαπανηθούν γρήγορα, 
οι αναλήψεις υποχρεώσεων που 
συνδέονται μ’ αυτούς τους πρόσθετους 
πόρους θα πρέπει να αποδεσμευτούν μόνο 
στο κλείσιμο των επιχειρησιακών 
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προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 69
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική οικονομία, θα πρέπει η 
Επιτροπή να καθορίσει πιστώσεις σε 
επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, θα πρέπει 
να προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 
για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
όσον αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν 
χρειάζεται να τηρηθεί το ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ για τους 
πρόσθετους πόρους. Επειδή αναμένεται 
ότι οι πρόσθετοι πόροι θα δαπανηθούν 
γρήγορα, οι αναλήψεις υποχρεώσεων που 
συνδέονται μ’ αυτούς τους πρόσθετους 
πόρους θα πρέπει να αποδεσμευτούν μόνο 
στο κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική οικονομία, θα πρέπει η 
Επιτροπή να καθορίσει πιστώσεις σε 
επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, θα πρέπει 
να προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 
για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
όσον αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν 
χρειάζεται να τηρηθεί το ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ για τους 
πρόσθετους πόρους, ωστόσο η 
επιχειρησιακή ισχύς του ΕΚΤ πρέπει να 
διατηρηθεί.

Or. en
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Τροπολογία 70
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική οικονομία, θα πρέπει η 
Επιτροπή να καθορίσει πιστώσεις σε 
επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, θα πρέπει 
να προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 
για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
όσον αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν 
χρειάζεται να τηρηθεί το ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ για τους 
πρόσθετους πόρους. Επειδή αναμένεται ότι 
οι πρόσθετοι πόροι θα δαπανηθούν 
γρήγορα, οι αναλήψεις υποχρεώσεων που 
συνδέονται μ’ αυτούς τους πρόσθετους 
πόρους θα πρέπει να αποδεσμευτούν μόνο 
στο κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική οικονομία, θα πρέπει η 
Επιτροπή να καθορίσει πιστώσεις σε 
επίπεδο κρατών μελών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις περιοχές που έχουν υποστεί το 
μεγαλύτερο πλήγμα. Επίσης, θα πρέπει να 
προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 
για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
όσον αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν 
χρειάζεται να τηρηθεί το ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ για τους 
πρόσθετους πόρους. Επειδή αναμένεται ότι 
οι πρόσθετοι πόροι θα δαπανηθούν 
γρήγορα, οι αναλήψεις υποχρεώσεων που 
συνδέονται μ’ αυτούς τους πρόσθετους 
πόρους θα πρέπει να αποδεσμευτούν μόνο 
στο κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 71
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική οικονομία, θα πρέπει η 
Επιτροπή να καθορίσει πιστώσεις σε 
επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, θα πρέπει 
να προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 
για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
όσον αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν 
χρειάζεται να τηρηθεί το ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ για τους 
πρόσθετους πόρους. Επειδή αναμένεται ότι 
οι πρόσθετοι πόροι θα δαπανηθούν 
γρήγορα, οι αναλήψεις υποχρεώσεων που 
συνδέονται μ’ αυτούς τους πρόσθετους 
πόρους θα πρέπει να αποδεσμευτούν μόνο 
στο κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή, 
κοινωνική και ανθεκτική οικονομία, θα 
πρέπει η Επιτροπή να καθορίσει πιστώσεις 
σε επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, θα 
πρέπει να προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 
για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
όσον αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν 
χρειάζεται να τηρηθεί το ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ για τους 
πρόσθετους πόρους. Ωστόσο, θα πρέπει να 
διατηρηθεί η επιχειρησιακή ισχύς του 
ΕΚΤ. Επειδή αναμένεται ότι οι πρόσθετοι 
πόροι θα δαπανηθούν γρήγορα, οι 
αναλήψεις υποχρεώσεων που συνδέονται 
μ’ αυτούς τους πρόσθετους πόρους θα 
πρέπει να αποδεσμευτούν μόνο στο 
κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 72
Nora Mebarek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική οικονομία, θα πρέπει η 
Επιτροπή να καθορίσει πιστώσεις σε 
επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, θα πρέπει 
να προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 
για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
όσον αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν 
χρειάζεται να τηρηθεί το ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ για τους 
πρόσθετους πόρους. Επειδή αναμένεται 
ότι οι πρόσθετοι πόροι θα δαπανηθούν 
γρήγορα, οι αναλήψεις υποχρεώσεων που 
συνδέονται μ’ αυτούς τους πρόσθετους 
πόρους θα πρέπει να αποδεσμευτούν μόνο 
στο κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική οικονομία, θα πρέπει η 
Επιτροπή να καθορίσει πιστώσεις σε 
επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, θα πρέπει 
να προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 
για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
όσον αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Επειδή αναμένεται ότι οι πρόσθετοι πόροι 
θα δαπανηθούν γρήγορα, οι αναλήψεις 
υποχρεώσεων που συνδέονται μ’ αυτούς 
τους πρόσθετους πόρους θα πρέπει να 
αποδεσμευτούν μόνο στο κλείσιμο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 73
Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια δίκαιη, πράσινη, 
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ανθεκτική οικονομία, θα πρέπει η 
Επιτροπή να καθορίσει πιστώσεις σε 
επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, θα πρέπει 
να προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 
για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
όσον αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν 
χρειάζεται να τηρηθεί το ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ για τους 
πρόσθετους πόρους. Επειδή αναμένεται 
ότι οι πρόσθετοι πόροι θα δαπανηθούν 
γρήγορα, οι αναλήψεις υποχρεώσεων που 
συνδέονται μ’ αυτούς τους πρόσθετους 
πόρους θα πρέπει να αποδεσμευτούν μόνο 
στο κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

ψηφιακή και ανθεκτική οικονομία, θα 
πρέπει η Επιτροπή να καθορίσει πιστώσεις 
σε επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, θα 
πρέπει να προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 
για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
όσον αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Επειδή αναμένεται ότι οι πρόσθετοι πόροι 
θα δαπανηθούν γρήγορα, οι αναλήψεις 
υποχρεώσεων που συνδέονται μ’ αυτούς 
τους πρόσθετους πόρους θα πρέπει να 
αποδεσμευτούν μόνο στο κλείσιμο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 74
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα μέτρα αποκατάστασης 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και να 
προετοιμάσουν μια πράσινη, ψηφιακή και 
ανθεκτική οικονομία, θα πρέπει η 
Επιτροπή να καθορίσει πιστώσεις σε 
επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, θα πρέπει 
να προβλεφθεί και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τυχόν πρόσθετων πόρων 

(7) Για να δοθεί στα κράτη μέλη 
επαρκής ευελιξία ώστε να προσαρμόσουν 
τα μέτρα αποκατάστασης των συνεπειών 
της κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-
19, καθώς και των κοινωνικών της 
επιπτώσεων, και να προετοιμάσουν μια 
πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική 
οικονομία, με γνώμονα την αρχή του «μη 
βλάπτειν», θα πρέπει η Επιτροπή να 
καθορίσει πιστώσεις σε επίπεδο κρατών 
μελών. Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί 
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για τη στήριξη της ενίσχυσης των απόρων. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
όσον αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν 
χρειάζεται να τηρηθεί το ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ για τους 
πρόσθετους πόρους. Επειδή αναμένεται 
ότι οι πρόσθετοι πόροι θα δαπανηθούν 
γρήγορα, οι αναλήψεις υποχρεώσεων που 
συνδέονται μ’ αυτούς τους πρόσθετους 
πόρους θα πρέπει να αποδεσμευτούν μόνο 
στο κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

και η δυνατότητα χρησιμοποίησης τυχόν 
πρόσθετων πόρων για τη στήριξη της 
ενίσχυσης των απόρων. Επιπλέον, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστούν ανώτατα όρια 
όσον αφορά τα κονδύλια για τεχνική 
συνδρομή με πρωτοβουλία των κρατών 
μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί στα κράτη 
μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία όσον 
αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Επειδή αναμένεται ότι οι πρόσθετοι πόροι 
θα δαπανηθούν γρήγορα, οι αναλήψεις 
υποχρεώσεων που συνδέονται μ’ αυτούς 
τους πρόσθετους πόρους θα πρέπει να 
αποδεσμευτούν μόνο στο κλείσιμο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 75
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας. Οι 
πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 
την παροχή ισότιμων υπηρεσιών για 
όλους τους πολίτες, καθώς και για την 
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βασικών υπηρεσιών στους πολίτες ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για πράξεις που συμβάλλουν στη 
μετάβαση προς μια ψηφιακή και πράσινη 
οικονομία, για υποδομή με σκοπό την 
παροχή βασικών υπηρεσιών στους πολίτες 
που ζουν σε αγροτικές, νησιωτικές, 
ορεινές και εξόχως απόκεντρες περιοχές 
ή για μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση, όπως ο 
τουρισμός, ο οποίος παράγει περίπου το 
10% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, απασχολεί 
περίπου 13 εκατομμύρια εργαζομένους 
και αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο 
εξαγωγικό κλάδο. Τα στοιχεία δείχνουν 
ότι ο συγκεκριμένος οικονομικός τομέας 
χρήζει αναζωογόνησης το συντομότερο 
δυνατόν, καθώς και ότι αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για όλα τα κράτη 
μέλη στα οποία ο τομέας του τουρισμού 
είναι στρατηγικής σημασίας. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

_________________ _________________
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 

5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 



AM\1210606EL.docx 43/183 PE655.753v01-00

EL

(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 76
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, ιδίως στους τομείς που έχουν 
επηρεαστεί περισσότερο από την 
πανδημία, όπως ο τουρισμός και ο 
πολιτισμός, για πράξεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για υποδομή με σκοπό 
την παροχή βασικών υπηρεσιών στους 
πολίτες ή για μέτρα οικονομικής στήριξης 
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υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

των περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση, καθώς και για 
μέτρα που αποσκοπούν στη στήριξη της 
απασχόλησης των γυναικών, όπως η 
παροχή προσχολικής εκπαίδευσης και 
φροντίδας, και η παροχή κινήτρων για τη 
γυναικεία επιχειρηματικότητα. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

_________________ _________________
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).
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Or. en

Τροπολογία 77
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, εξασφαλίζοντας τη 
μέγιστη δυνατή συμπληρωματικότητα με 
EU4Health, για την παροχή στήριξης με 
τη μορφή κεφαλαίων κίνησης ή 
επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την αμερόληπτη 
παροχή βασικών υπηρεσιών στους πολίτες, 
μεταξύ άλλων στις αγροτικές περιοχές, 
την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών ή 
για μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
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προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

_________________
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 78
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

Συμβουλίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα, προσωπικό και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των οίκων 
ευγηρίας, για την παροχή στήριξης με τη 
μορφή κεφαλαίων κίνησης ή επενδυτικής 
στήριξης στις ΜΜΕ, καθώς και στήριξης 
για την προσαρμογή στην τηλεργασία, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες, μεταξύ 
άλλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
τις αγροτικές περιοχές και τις περιοχές με 
πληθυσμιακή συρρίκνωση, καθώς και 
στις περιοχές στις οποίες συντελείται 
βιομηχανική μετάβαση, ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση, όπως ο τουρισμός και ο 
πολιτισμός. Η τεχνική συνδρομή θα πρέπει 
επίσης να υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι 
πόροι ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

_________________
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
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(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 79
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας και τις υπηρεσίες 
κοινωνικο-υγειονομικής περίθαλψης 
(συμπεριλαμβανομένων των κέντρων 
ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και 
των οίκων ευγηρίας), για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή, ανταγωνιστική και 
πράσινη οικονομία, για υποδομή με σκοπό 
την παροχή βασικών υπηρεσιών στους 
πολίτες ή για μέτρα οικονομικής στήριξης 
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υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

των περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

_________________ _________________
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 80
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Pedro Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Θα πρέπει 
επίσης να υποστηριχθούν άλλες 
επενδύσεις με αποδεδειγμένες 
δυνατότητες δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, όπως οι επενδύσεις στην 
αστική αναβάθμιση. Η τεχνική συνδρομή 
θα πρέπει επίσης να υποστηριχθεί. Οι 
πρόσθετοι πόροι ενδείκνυται να 
επικεντρωθούν αποκλειστικά στον νέο 
θεματικό στόχο «Στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας» 
που θα πρέπει επίσης να αποτελεί ενιαία 
επενδυτική προτεραιότητα, ώστε να 
απλουστευθεί ο προγραμματισμός και η 
εκτέλεση των πρόσθετων πόρων.

_________________
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
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Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 81
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
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πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες, μεταξύ 
άλλων στις αγροτικές, νησιωτικές και 
ορεινές περιοχές, ή για μέτρα οικονομικής 
στήριξης των περιφερειών εκείνων που 
εξαρτώνται περισσότερο από τομείς που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. 
Η τεχνική συνδρομή, ήδη από τα 
προκαταρκτικά στάδια, θα πρέπει επίσης 
να υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

_________________ _________________
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 

5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
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23.4.2020, σ. 1). 23.4.2020, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 82
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, ιδίως όσον αφορά 
τις υπηρεσίες υγείας σε διασυνοριακό 
πλαίσιο, με την παροχή στήριξης με τη 
μορφή κεφαλαίων κίνησης ή επενδυτικής 
στήριξης στις ΜΜΕ, για πράξεις που 
συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια 
ψηφιακή και πράσινη οικονομία, για 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση. Η τεχνική συνδρομή θα πρέπει 
επίσης να υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι 
πόροι ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
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πρόσθετων πόρων.

_________________ _________________
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 83
Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
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πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για πράξεις που συμβάλλουν στη 
δίκαιη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για υποδομή με σκοπό 
την παροχή βασικών υπηρεσιών στους 
πολίτες ή για μέτρα οικονομικής στήριξης 
των περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν στον νέο 
θεματικό στόχο «Στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και 
προετοιμασία μιας δίκαιης πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας» που θα πρέπει επίσης να 
αποτελεί ενιαία επενδυτική προτεραιότητα, 
ώστε να απλουστευθεί ο προγραμματισμός 
και η εκτέλεση των πρόσθετων πόρων.

_________________ _________________
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 

5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
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Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 84
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες, μεταξύ 
άλλων στις αγροτικές περιοχές, ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
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προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

_________________ _________________
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 85
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες, για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση αλλά και 
θεμελιωδών τομέων όπως ο πολιτισμός 
και ο τουρισμός. Η τεχνική συνδρομή θα 
πρέπει επίσης να υποστηριχθεί. Οι 
πρόσθετοι πόροι ενδείκνυται να 
επικεντρωθούν αποκλειστικά στον νέο 
θεματικό στόχο «Στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας» 
που θα πρέπει επίσης να αποτελεί ενιαία 
επενδυτική προτεραιότητα, ώστε να 
απλουστευθεί ο προγραμματισμός και η 
εκτέλεση των πρόσθετων πόρων.

_________________ _________________
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 

5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
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μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

Or. it

Τροπολογία 86
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ και 
στους αυτοαπασχολούμενους, για πράξεις 
που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια 
ψηφιακή και πράσινη οικονομία, για 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση. Η τεχνική συνδρομή θα πρέπει 
επίσης να υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι 
πόροι ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
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επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

_________________ _________________
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
24.4.2020, σ. 1).

Or. es

Τροπολογία 87
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 

(9) Για τη συμπλήρωση των δράσεων 
που είναι ήδη διαθέσιμες εντός του πεδίου 
εφαρμογής της στήριξης του ΕΤΠΑ, όπως 
διευρύνθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
2020/460 και (ΕΕ) 2020/558 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5 , τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας» που θα πρέπει 
επίσης να αποτελεί ενιαία επενδυτική 
προτεραιότητα, ώστε να απλουστευθεί ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση των 
πρόσθετων πόρων.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5 , τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τους 
πρόσθετους πόρους πρωτίστως για 
επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για 
τις υπηρεσίες υγείας, για την παροχή 
στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης 
ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
πράξεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για υποδομή με σκοπό την παροχή 
βασικών υπηρεσιών στους πολίτες ή για 
μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση. Η τεχνική 
συνδρομή θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθεί. Οι πρόσθετοι πόροι 
ενδείκνυται να επικεντρωθούν στον νέο 
θεματικό στόχο «Στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας» 
που θα πρέπει επίσης να αποτελεί ενιαία 
επενδυτική προτεραιότητα, ώστε να 
απλουστευθεί ο προγραμματισμός και η 
εκτέλεση των πρόσθετων πόρων.

_________________ _________________
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 

5 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ής 
Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 
όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των 
οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 
(Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού) (ΕΕ L99 
της 31.3.2020, σ. 5). Κανονισμός (ΕΕ) 
2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 
2020, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και 
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(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας 
στη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19 (ΕΕ L 130 της 
23.4.2020, σ. 1).

Or. fr

Τροπολογία 88
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ισότιμη πρόσβαση σε υγειονομική 
περίθαλψη, να περιοριστούν οι μη 
καλυπτόμενες ιατρικές ανάγκες και να 
αυξηθεί η ανθεκτικότητα σε μελλοντικές 
υγειονομικές κρίσεις, οι πρόσθετοι πόροι 
για το ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν επίσης για την 
ανάπτυξη κέντρων αριστείας για 
συγκεκριμένες νόσους και υγειονομικές 
κρίσεις στην ΕΕ μέσω της παροχής 
οικονομικής στήριξης για την προμήθεια 
φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, καθώς και μέσω της στήριξης 
της πρόσθετης εξειδίκευσης ήδη 
συσταθέντων κέντρων για σύνθετες 
νόσους και έρευνα για ιούς. Η ενίσχυση 
της συνεργασίας, του συντονισμού και 
της ανθεκτικότητας στον τομέα της 
υγείας μπορεί να ενθαρρυνθεί μέσω της 
ανάπτυξης ενός δικτύου κέντρων 
αριστείας στην ΕΕ, τα οποία θα 
αναπτυχθούν ομοιόμορφα μεταξύ των 
κρατών μελών και των περιφερειών τους 
και καθένα εκ των οποίων θα 
εξειδικεύεται στην παροχή ειδικής 
θεραπείας για όλους τους Ευρωπαίους 
πολίτες που χρειάζονται την εν λόγω 
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υπηρεσία υγείας και θεραπείας.

Or. en

Τροπολογία 89
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, 
Krzysztof Hetman, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τον 
εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας, τα 
συστήματα υγείας και τα κοινωνικά 
συστήματα, καθώς και ολοκληρωμένες 
στρατηγικές διά βίου μάθησης με στόχο 
την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας 
ανεργίας και τη στήριξη της διατήρησης 
της απασχόλησης, μεταξύ άλλων, μέσω 
συστημάτων μειωμένου ωραρίου και 
σημαντικής στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις και τα άτομα που ζουν σε 
αγροτικές, νησιωτικές, ορεινές και 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, μέσω της 
στήριξης μέτρων για την απασχόληση των 
νέων, της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων 
και της ενίσχυσης της πρόσβασης σε 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για 
όλους τους πολίτες, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή σε μέτρα για τη στήριξη της 
κατάρτισης και της κινητικότητας των 
εργαζομένων στον τομέα της υγείας και 
των κοινωνικών λειτουργών, ιδίως στο 
πλαίσιο της αύξησης της ανθεκτικότητας 
έναντι πιθανών μελλοντικών κρίσεων. Θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις παρούσες 
εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί να 
παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
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μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

Or. en

Τροπολογία 90
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, 
συμπεριλαμβανομένων πολιτικών για την 
αυτοαπασχόληση και την 
επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς και της 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της 
επανεκπαίδευσης, και της ενίσχυσης της 
πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας για τα άτομα που έχουν 
πληγεί περισσότερο από αυτήν την 
πανδημία, τους ηλικιωμένους και τα 
άτομα με ασθένειες ψυχικής υγείας, 
μεταξύ άλλων και για τα παιδιά. Θα πρέπει 
να διευκρινιστεί ότι στις παρούσες 
εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί να 
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θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά. παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά 
και να επικεντρώνεται στη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας του συγκεκριμένου 
πληθυσμού σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Or. en

Τροπολογία 91
Vera Tax

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
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αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά 
και θα πρέπει να εξαρτάται από τη 
διατήρηση του ίδιου επιπέδου συνθηκών 
και δικαιωμάτων εργασίας και 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων της 
προστασίας έναντι απολύσεων και 
μείωσης των μισθών και της μη 
χορήγησης πριμοδοτήσεων σε διοικητικά 
στελέχη ή της καταβολής μερισμάτων σε 
μετόχους. Δεδομένου ότι 
χρησιμοποιούνται δημόσια μέσα για τη 
διατήρηση των επιπέδων απασχόλησης, 
οι αποδέκτες της στήριξης από την 
Ένωση δεν θα πρέπει να έχουν την έδρα 
τους σε φορολογικούς παραδείσους και 
δεν θα πρέπει να υπονομεύουν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις ούτε τη 
συμμετοχή ή τη συναπόφαση των 
εργαζομένων σε διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων της εταιρείας.

Or. en

Τροπολογία 92
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να επενδύουν στην 
εκπαίδευση εν γένει και, ειδικότερα, για 
να στηρίζουν τη διατήρηση της 
απασχόλησης, μεταξύ άλλων, μέσω 
συστημάτων μειωμένου ωραρίου και 
στήριξης των αυτοαπασχολουμένων, μέσω 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως 
για τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
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της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

εκπαίδευσης και κατάρτισης,·της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Δεδομένου ότι παραμένει 
σημαντικό να επιβραδυνθεί η διασπορά 
του κορονοϊού ώστε να αποφευχθεί η 
λήψη πρόσθετων μέτρων εγκλεισμού, τα 
οποία ενέχουν τον κίνδυνο να εμποδίσουν 
την επιτυχή αποκατάσταση και 
ανάκαμψη της οικονομίας, θα πρέπει να 
είναι εφικτό το ΕΚΤ να συνεχίσει να 
στηρίζει αυτό το είδος πράξεων με τους 
πρόσθετους πόρους. Θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι στις παρούσες 
εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί να 
παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

Or. en

Τροπολογία 93
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις 
ανάγκες των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, των αγροτικών περιοχών και 
των περιοχών με πληθυσμιακή 
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άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

συρρίκνωση, καθώς και των περιοχών 
στις οποίες συντελείται βιομηχανική 
μετάβαση, μεταξύ άλλων, αλλά όχι 
αποκλειστικά, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις και τις γυναίκες που 
επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος της 
επακόλουθης οικονομικής κρίσης, μέσω 
της στήριξης μέτρων για την απασχόληση 
των νέων, της μετάβασης προς ένα πιο 
ψηφιακό και επιγραμμικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
της ενίσχυσης της πρόσβασης σε 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 
μεταξύ άλλων για τα παιδιά και τα άτομα 
που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις. Θα πρέπει να διευκρινιστεί 
ότι στις παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις 
μπορεί να παρασχεθεί στήριξη για 
συστήματα μειωμένου ωραρίου 
απασχόλησης για τους μισθωτούς και τους 
αυτοαπασχολουμένους στο πλαίσιο της 
πανδημίας COVID-19 ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 94
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, και στις 
αγροτικές περιοχές, μεταξύ άλλων, μέσω 
συστημάτων μειωμένου ωραρίου και 
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αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

στήριξης των αυτοαπασχολουμένων, μέσω 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως 
για τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, 
μεταξύ άλλων για τα παιδιά, τους 
ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

Or. en

Τροπολογία 95
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, και στις 
αγροτικές περιοχές, μεταξύ άλλων, μέσω 
συστημάτων μειωμένου ωραρίου και 
στήριξης των αυτοαπασχολουμένων, μέσω 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως 
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άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

για τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε καθολικές, 
προσβάσιμες, προσιτές οικονομικά και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες χωρίς 
αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης 
και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας στον τομέα 
της φροντίδας και της φροντίδας των 
παιδιών, καθώς και μέσω της ενίσχυσης 
της πρόσβασης για τις ευάλωτες ομάδες 
και τα παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί 
ότι στις παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις 
μπορεί να παρασχεθεί στήριξη για 
συστήματα μειωμένου ωραρίου 
απασχόλησης για τους μισθωτούς και τους 
αυτοαπασχολουμένους στο πλαίσιο της 
πανδημίας της COVID-19 ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Η στήριξη της Ένωσης 
σ’ αυτά τα συστήματα μειωμένου ωραρίου 
εργασίας θα πρέπει να είναι περιορισμένη 
χρονικά.

Or. en

Τροπολογία 96
Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
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αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

αυτοαπασχολουμένων, και των ελεύθερων 
επαγγελματιών, των καλλιτεχνών και των 
εργαζομένων στον τομέα της δημιουργίας 
που απασχολούνται σε επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας, μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, ιδίως για τα άτομα που 
βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, 
μέσω της στήριξης μέτρων για την 
απασχόληση των νέων, της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων, της στήριξης της κοινωνικής 
οικονομίας και της ενίσχυσης της 
πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

Or. en

Τροπολογία 97
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων στις αγροτικές, νησιωτικές και 
ορεινές περιοχές, καθώς και μέσω 
συστημάτων μειωμένου ωραρίου και 
στήριξης των αυτοαπασχολουμένων, μέσω 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως 
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καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

για τους πολίτες που βρίσκονται σε 
ευάλωτες καταστάσεις, μέσω της στήριξης 
μέτρων για την απασχόληση των νέων, της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

Or. en

Τροπολογία 98
Pedro Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων, της ενίσχυσης της 
πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά, καθώς και μέσω της μείωσης της 
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να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

φτώχειας, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων 
εισοδηματικής στήριξης και της 
ενίσχυσης της παροχής δημόσιων 
υπηρεσιών. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι 
στις παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις 
μπορεί να παρασχεθεί στήριξη για 
συστήματα μειωμένου ωραρίου 
απασχόλησης για τους μισθωτούς και τους 
αυτοαπασχολουμένους στο πλαίσιο της 
πανδημίας της COVID-19 ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Η στήριξη της Ένωσης 
σ’ αυτά τα συστήματα μειωμένου ωραρίου 
εργασίας θα πρέπει να είναι περιορισμένη 
χρονικά.

Or. en

Τροπολογία 99
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων που διευκολύνουν 
την προσαρμογή των μεγαλύτερης 
ηλικίας εργαζομένων στις νέες ανάγκες 
της αγοράς εργασίας και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
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στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

Or. es

Τροπολογία 100
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 

(10) Για το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους πρόσθετους 
πόρους πρωτίστως για να στηρίζουν τη 
διατήρηση της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την απασχόληση των νέων, της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 
στήριξης των επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας, της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων και της ενίσχυσης της 
πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί 
να παρασχεθεί στήριξη για συστήματα 
μειωμένου ωραρίου απασχόλησης για τους 
μισθωτούς και τους αυτοαπασχολουμένους 
στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19 
ακόμη και αν η στήριξη αυτή δεν 
συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για την 
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συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα αυτά 
επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. Η 
στήριξη της Ένωσης σ’ αυτά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά.

Or. en

Τροπολογία 101
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Στο πλαίσιο του τρόπου 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της 
κρίσης, οι πρόσθετοι πόροι συμβάλλουν 
στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στην 
προαγωγή της ισότητας των φύλων και 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγή, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, στο 
άρθρο 10 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 21 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που 
εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της 
υλοποίησης αυτού του μέσου ανάκαμψης 
από την κρίση δεσμεύονται να προάγουν 
την ισότητα των φύλων και να 
εξασφαλίσουν ότι λαμβάνονται υπόψη οι 
επιπτώσεις στις γυναίκες, δεδομένου ότι 
οι τελευταίες πλήττονται δυσανάλογα από 
την κρίση·

Or. en

Τροπολογία 102
Daniel Buda
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πρόσβαση στα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης, θα πρέπει να καταστεί 
σαφές ότι όλες οι πράξεις που 
αποσκοπούν στην επιβράδυνση της 
διασποράς του κορονοϊού μπορούν να 
προγραμματιστούν στο πλαίσιο της 
αντίστοιχης επενδυτικής προτεραιότητας 
του ΕΚΤ. Ως εκ τούτου, αυτά τα μέτρα θα 
πρέπει να ισχύουν από την εκδήλωση της 
πανδημίας COVID-19. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή, θα πρέπει να 
ισχύουν ενιαίοι κανόνες για τα συστήματα 
μειωμένου ωραρίου που στηρίζει το ΕΚΤ 
μετά την εκδήλωση της πανδημίας 
COVID-19, ανεξάρτητα από το εάν αυτά 
τα συστήματα υποστηρίζονται από τους 
πρόσθετους πόρους ή όχι.

Or. en

Τροπολογία 103
Pedro Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Προκειμένου να επιταχυνθούν οι 
επενδύσεις και να διαμορφωθούν οι 
συνθήκες για οικονομική ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας, τα κράτη 
μέλη θα μπορούσαν επίσης να 
χρησιμοποιήσουν τους πρόσθετους 
πόρους για να αυξήσουν το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης των έργων για το 
τμήμα των επενδύσεων που θα εκτελεστεί 
από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021, ακόμη και αν τα 
έργα ξεκίνησαν ή εγκρίθηκαν πριν από 
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την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 104
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη έχουν επαρκή μέσα για την ταχεία 
υλοποίηση των δράσεων αποκατάστασης 
των συνεπειών της πανδημίας της COVID-
19 και την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας, είναι απαραίτητο να 
καταβληθεί υψηλότερο ποσοστό αρχικής 
προχρηματοδότησης για την ταχεία 
υλοποίηση δράσεων που υποστηρίζονται 
από τους πρόσθετους πόρους. Η καταβολή 
αρχικής προχρηματοδότησης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν τα 
μέσα να παρέχουν προκαταβολές σε 
δικαιούχους, όταν χρειάζεται, και να 
εξοφλούν σύντομα τους δικαιούχους μετά 
την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής.

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη έχουν επαρκή μέσα για την ταχεία 
υλοποίηση των δράσεων αποκατάστασης 
των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 
και την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης των 
συστημάτων υγείας και της οικονομίας, 
είναι απαραίτητο να καταβληθεί 
υψηλότερο ποσοστό αρχικής 
προχρηματοδότησης ή, κατά περίπτωση, 
ετήσιας προχρηματοδότησης για την 
ταχεία υλοποίηση δράσεων που 
υποστηρίζονται από τους πρόσθετους 
πόρους. Αυτό το ποσοστό 
προχρηματοδότησης θα χρησιμεύσει ως 
μηχανισμός άμυνας έναντι των 
οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών, 
δεδομένου ότι οι δικαιούχοι των 
κονδυλίων χρειάζονται μια ισχυρή ώθηση 
όσον αφορά τη διασφάλιση της 
οικονομικής ρευστότητας. Η καταβολή 
αρχικής προχρηματοδότησης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν τα 
μέσα να παρέχουν προκαταβολές σε 
δικαιούχους, όταν χρειάζεται, και να 
εξοφλούν σύντομα τους δικαιούχους μετά 
την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής, 
δεδομένου ότι, όσο περισσότεροι πόροι 
υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμοι, 
τόσο περισσότερες είναι οι ευκαιρίες 
αντίδρασης.

Or. en
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Τροπολογία 105
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη έχουν επαρκή μέσα για την ταχεία 
υλοποίηση των δράσεων αποκατάστασης 
των συνεπειών της πανδημίας της COVID-
19 και την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας, είναι απαραίτητο να 
καταβληθεί υψηλότερο ποσοστό αρχικής 
προχρηματοδότησης για την ταχεία 
υλοποίηση δράσεων που υποστηρίζονται 
από τους πρόσθετους πόρους. Η καταβολή 
αρχικής προχρηματοδότησης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν τα 
μέσα να παρέχουν προκαταβολές σε 
δικαιούχους, όταν χρειάζεται, και να 
εξοφλούν σύντομα τους δικαιούχους μετά 
την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής.

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη έχουν επαρκή μέσα για την ταχεία 
υλοποίηση των δράσεων αποκατάστασης 
των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, 
καθώς και των κοινωνικών της 
επιπτώσεων, και την προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας με γνώμονα 
την αρχή του «μη βλάπτειν», είναι 
απαραίτητο να καταβληθεί υψηλότερο 
ποσοστό αρχικής προχρηματοδότησης για 
την ταχεία υλοποίηση δράσεων που 
υποστηρίζονται από τους πρόσθετους 
πόρους. Η καταβολή αρχικής 
προχρηματοδότησης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν τα 
μέσα να παρέχουν προκαταβολές σε 
δικαιούχους, όταν χρειάζεται, και να 
εξοφλούν σύντομα τους δικαιούχους μετά 
την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής.

Or. en

Τροπολογία 106
Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη έχουν επαρκή μέσα για την ταχεία 
υλοποίηση των δράσεων αποκατάστασης 
των συνεπειών της πανδημίας της COVID-
19 και την προετοιμασία μιας πράσινης, 

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη έχουν επαρκή μέσα για την ταχεία 
υλοποίηση των δράσεων αποκατάστασης 
των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 
και την προετοιμασία μιας δίκαιης 
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ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας, είναι απαραίτητο να 
καταβληθεί υψηλότερο ποσοστό αρχικής 
προχρηματοδότησης για την ταχεία 
υλοποίηση δράσεων που υποστηρίζονται 
από τους πρόσθετους πόρους. Η καταβολή 
αρχικής προχρηματοδότησης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν τα 
μέσα να παρέχουν προκαταβολές σε 
δικαιούχους, όταν χρειάζεται, και να 
εξοφλούν σύντομα τους δικαιούχους μετά 
την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής.

πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας, είναι 
απαραίτητο να καταβληθεί υψηλότερο 
ποσοστό αρχικής προχρηματοδότησης για 
την ταχεία υλοποίηση δράσεων που 
υποστηρίζονται από τους πρόσθετους 
πόρους. Η καταβολή αρχικής 
προχρηματοδότησης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν τα 
μέσα να παρέχουν προκαταβολές σε 
δικαιούχους, όταν χρειάζεται, και να 
εξοφλούν σύντομα τους δικαιούχους μετά 
την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής.

Or. en

Τροπολογία 107
Pedro Marques

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
ικανότητα των δικαιούχων να ξεκινήσουν 
τάχιστα τις επενδύσεις τους, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να παρέχουν, κατά 
περίπτωση, υψηλά επίπεδα αρχικής 
προχρηματοδότησης για τα έργα.

Or. en

Τροπολογία 108
Monika Vana, Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
την ευελιξία να κατανείμουν τους 
πρόσθετους πόρους σε νέα ειδικά 

(12) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
την ευελιξία να κατανείμουν τους 
πρόσθετους πόρους σε νέα ειδικά 
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επιχειρησιακά προγράμματα ή νέους 
άξονες προτεραιότητας στο πλαίσιο 
υφιστάμενων προγραμμάτων. Με σκοπό 
την ταχεία υλοποίηση, μόνο οι ήδη 
ορισθείσες αρχές των υφιστάμενων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ ή 
το Ταμείο Συνοχής επιτρέπεται να 
ορίζονται για νέα ειδικά επιχειρησιακά 
προγράμματα. Δεν θα πρέπει να απαιτείται 
εκ των προτέρων αξιολόγηση από τα 
κράτη μέλη, ενώ τα απαιτούμενα στοιχεία 
για την υποβολή του επιχειρησιακού 
προγράμματος στην Επιτροπή προς 
έγκριση θα πρέπει να είναι περιορισμένα.

επιχειρησιακά προγράμματα ή νέους 
άξονες προτεραιότητας στο πλαίσιο 
υφιστάμενων προγραμμάτων. Οι πόροι θα 
πρέπει να διατίθενται πρωτίστως σε 
περιφερειακά προγράμματα, σε 
περίπτωση που έχουν σχεδιαστεί τέτοια 
προγράμματα, σύμφωνα με τον στόχο που 
προβλέπεται στην αιτιολογική σκέψη 5 
για κατεύθυνση των πόρων προς τις 
περιοχές που έχουν υποστεί το 
μεγαλύτερο πλήγμα. Με σκοπό την ταχεία 
υλοποίηση, μόνο οι ήδη ορισθείσες αρχές 
των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ ή το Ταμείο Συνοχής 
επιτρέπεται να ορίζονται για νέα ειδικά 
επιχειρησιακά προγράμματα. Δεν θα 
πρέπει να απαιτείται εκ των προτέρων 
αξιολόγηση από τα κράτη μέλη, ενώ τα 
απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή του 
επιχειρησιακού προγράμματος στην 
Επιτροπή προς έγκριση θα πρέπει να είναι 
περιορισμένα. Ωστόσο, το REACT-EU 
δεν θα πρέπει να στηρίζει καμία δράση 
που συμβάλλει στην εισαγωγή διακρίσεων 
ή στον κοινωνικό αποκλεισμό ή παρέχει 
εισόδημα χαμηλότερο από το όριο της 
φτώχειας των κρατών μελών. Η 
διάσταση του φύλου θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα 
προγράμματα που υλοποιούνται, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της προετοιμασίας, της 
υλοποίησης, της παρακολούθησης και 
της αξιολόγησής τους. Επιπλέον, το 
REACT-EU θα πρέπει να συμμορφώνεται 
με το άρθρο 21 του Χάρτη, το οποίο 
ορίζει ότι απαγορεύεται κάθε διάκριση 
ανεξαρτήτως λόγου, όπως λόγω φύλου, 
φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής 
ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή 
κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους 
εθνικής μειονότητας, περιουσίας, 
γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού.

Or. en
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Τροπολογία 109
Isabel Carvalhais

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Με σκοπό την ελάφρυνση της 
επιβάρυνσης των δημόσιων 
προϋπολογισμών όσον αφορά την 
αποκατάσταση των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας, θα πρέπει να δοθεί εκτάκτως 
στα κράτη μέλη η δυνατότητα να ζητούν 
την εφαρμογή ποσοστού 
συγχρηματοδότησης έως και 100 % στους 
χωριστούς άξονες προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων με παροχή 
στήριξης από τους πρόσθετους πόρους.

(13) Με σκοπό την ελάφρυνση της 
επιβάρυνσης των δημόσιων 
προϋπολογισμών όσον αφορά την 
αποκατάσταση των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας, θα πρέπει να δοθεί εκτάκτως 
στα κράτη μέλη η δυνατότητα να ζητούν 
την εφαρμογή ποσοστού 
συγχρηματοδότησης έως και 100 % στους 
χωριστούς άξονες προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων με παροχή 
στήριξης από τους πρόσθετους πόρους. 
Στο πλαίσιο του REACT-EU, θα πρέπει 
να εξασφαλιστεί προχρηματοδότηση που 
ανέρχεται στο 100% από τα διαρθρωτικά 
ταμεία για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, με στόχο την προώθηση της 
οικονομικής τους ανάκαμψης, 
λαμβανομένων υπόψη των 
δημοσιονομικών περιορισμών που 
αντιμετωπίζουν λόγω της κρίσης.

Or. en

Τροπολογία 110
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Με σκοπό την ελάφρυνση της 
επιβάρυνσης των δημόσιων 

(13) Με σκοπό την ελάφρυνση της 
επιβάρυνσης των δημόσιων 
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προϋπολογισμών όσον αφορά την 
αποκατάσταση των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας, θα πρέπει να δοθεί εκτάκτως 
στα κράτη μέλη η δυνατότητα να ζητούν 
την εφαρμογή ποσοστού 
συγχρηματοδότησης έως και 100 % στους 
χωριστούς άξονες προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων με παροχή 
στήριξης από τους πρόσθετους πόρους.

προϋπολογισμών όσον αφορά την 
αποκατάσταση των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας με 
γνώμονα την αρχή του «μη βλάπτειν», θα 
πρέπει να δοθεί εκτάκτως στα κράτη μέλη 
η δυνατότητα να ζητούν την εφαρμογή 
ποσοστού συγχρηματοδότησης έως και 
100% στους χωριστούς άξονες 
προτεραιότητας των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων με παροχή στήριξης από 
τους πρόσθετους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 111
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof Hetman, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Με σκοπό την ελάφρυνση της 
επιβάρυνσης των δημόσιων 
προϋπολογισμών όσον αφορά την 
αποκατάσταση των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας, θα πρέπει να δοθεί εκτάκτως 
στα κράτη μέλη η δυνατότητα να ζητούν 
την εφαρμογή ποσοστού 
συγχρηματοδότησης έως και 100 % στους 
χωριστούς άξονες προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων με παροχή 
στήριξης από τους πρόσθετους πόρους.

(13) Με σκοπό την ελάφρυνση της 
επιβάρυνσης των δημόσιων 
προϋπολογισμών όσον αφορά την 
αποκατάσταση των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης των συστημάτων 
υγείας και της οικονομίας, θα πρέπει να 
δοθεί εκτάκτως στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να ζητούν την εφαρμογή 
ποσοστού συγχρηματοδότησης έως και 
100% στους χωριστούς άξονες 
προτεραιότητας των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων με παροχή στήριξης από 
τους πρόσθετους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 112
Rosa D'Amato, Chiara Gemma
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Στα κράτη μέλη, οι καταστροφές 
που προκλήθηκαν εξαιτίας ακραίων 
καιρικών και κλιματικών φαινομένων 
αντιπροσώπευαν περίπου το 83% των 
οικονομικών απωλειών κατά την περίοδο 
1980-2017. Οι απώλειες που σχετίζονται 
με καιρικά και κλιματικά φαινόμενα 
ανήλθαν σε 426 δισ. EUR (σε τιμές του 
2017) τα τελευταία χρόνια. Κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, 
υπάρχει ειδικός στόχος που αφορά 
αποκλειστικά την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή και την πρόληψη και 
τη διαχείριση κινδύνων. Συνεπώς, με 
σκοπό την επίτευξη μιας πιο πράσινης 
και πιο βιώσιμης ανάκαμψης, αυτοί οι 
πρόσθετοι πόροι που παρέχει το REACT-
EU μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 
για τη δημιουργία υποδομών και την 
ανάπτυξη στρατηγικών και βέλτιστων 
πρακτικών με στόχο την πρόληψη 
υδρογεωλογικών και άλλων 
καταστροφών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα τροπολογία είναι διαθέσιμα στην έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος·που δημοσιεύτηκε το 2019 με τίτλο: «Economic 
losses from climate-related extremes in Europe» (Οικονομικές απώλειες εξαιτίας ακραίων 
κλιματικών φαινομένων στην Ευρώπη) (https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2)

Τροπολογία 113
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof Hetman, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, 
κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024 για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς για κάθε πρόγραμμα δείκτες που 
καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 
οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 
τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης των συστημάτων 
υγείας και της οικονομίας στο πλαίσιο της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, 
δικαιολογείται η απαλλαγή των κρατών 
μελών, κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024, ή έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2026 σε περίπτωση διάθεσης 
πρόσθετων πόρων για δημοσιονομική 
ανάληψη υποχρέωσης το 2023 και το 
2024, για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς για κάθε πρόγραμμα δείκτες που 
καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 
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προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους. οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 
τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 114
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, 
κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024 για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, 
κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024, ή έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2026 σε περίπτωση διάθεσης 
πρόσθετων πόρων για δημοσιονομική 
ανάληψη υποχρέωσης το 2023 και το 
2024, για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
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σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς για κάθε πρόγραμμα δείκτες που 
καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 
οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 
τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς για κάθε πρόγραμμα δείκτες που 
καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 
οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 
τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 115
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, 
κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, 
κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
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συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024 για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς για κάθε πρόγραμμα δείκτες που 
καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 
οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 
τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024, ή έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2026 σε περίπτωση διάθεσης 
πρόσθετων πόρων για δημοσιονομική 
ανάληψη υποχρέωσης το 2023 και το 
2024, για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως να 
χρησιμοποιούν τους ειδικούς για κάθε 
πρόγραμμα δείκτες που καθιστά 
διαθέσιμους η Επιτροπή. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη και οι διαχειριστικές αρχές, 
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 
που συνδέονται με την ενημέρωση, την 
επικοινωνία και την προβολή, θα πρέπει να 
προβάλλουν ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα 
και πόρους που εισήγαγε η Ένωση, ιδίως 
διασφαλίζοντας ότι οι δυνητικοί 
δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, οι 
συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες των 
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και 
το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, τον 
όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 116
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, 
κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024 για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς για κάθε πρόγραμμα δείκτες που 
καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 
οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 
τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, 
κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024, ή έως τον Δεκέμβριο 
του 2025 σε περίπτωση διάθεσης 
πρόσθετων πόρων για δημοσιονομικές 
αναλήψεις υποχρεώσεων το 2023, για να 
κρίνουν την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα και τον αντίκτυπο της 
χρήσης των πρόσθετων πόρων, καθώς και 
τον τρόπο με τον οποίο συνέβαλαν στην 
επίτευξη των επιμέρους στόχων του νέου 
ειδικού θεματικού στόχου. Για να 
διευκολυνθεί η διαθεσιμότητα 
συγκρίσιμων πληροφοριών σε επίπεδο 
Ένωσης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιούν τους ειδικούς για κάθε 
πρόγραμμα δείκτες που καθιστά 
διαθέσιμους η Επιτροπή. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη και οι διαχειριστικές αρχές, 
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 
που συνδέονται με την ενημέρωση, την 
επικοινωνία και την προβολή, θα πρέπει να 
προβάλλουν ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα 
και πόρους που εισήγαγε η Ένωση, ιδίως 
διασφαλίζοντας ότι οι δυνητικοί 
δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, οι 
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προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους. συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες των 
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και 
το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, τον 
όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 117
Tom Berendsen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, κατ’ 
εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024 για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, κατ’ 
εξαίρεση, από απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024 για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους ειδικούς για 
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σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς για κάθε πρόγραμμα δείκτες που 
καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 
οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 
τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

κάθε πρόγραμμα δείκτες που καθιστά 
διαθέσιμους η Επιτροπή. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη και οι διαχειριστικές αρχές, 
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 
που συνδέονται με την ενημέρωση, την 
επικοινωνία και την προβολή, θα πρέπει να 
προβάλλουν ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα 
και πόρους που εισήγαγε η Ένωση, ιδίως 
διασφαλίζοντας ότι οι δυνητικοί 
δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, οι 
συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες των 
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και 
το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, τον 
όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση των πρόσθετων κονδυλίων συμμορφώνεται όσο το 
δυνατόν καλύτερα με τους στόχους της Ένωσης, είναι σημαντική η δυνατότητα ελέγχου των 
έργων έναντι των υφιστάμενων εκ των προτέρων συνθηκών.

 Επομένως, η υποχρέωση αυτή δεν πρέπει να αποποιείται. Επιπλέον, η χρήση των ίδιων 
ειδικών για κάθε πρόγραμμα δεικτών από τα κράτη μέλη διευκολύνει την εκ των υστέρων 
αξιολόγηση.

Τροπολογία 118
Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας δίκαιης πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας στο πλαίσιο της τρέχουσας 
περιόδου προγραμματισμού, 
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απαλλαγή των κρατών μελών, 
κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024 για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς για κάθε πρόγραμμα δείκτες που 
καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 
οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 
τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

δικαιολογείται η απαλλαγή των κρατών 
μελών, κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024 για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς για κάθε πρόγραμμα δείκτες που 
καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 
οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 
τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 119
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, 
κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024 για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς για κάθε πρόγραμμα δείκτες που 
καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 
οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, 
κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για τους 
πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024 για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους ειδικούς για 
κάθε πρόγραμμα και στοχευμένους δείκτες 
που καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 
οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 
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τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 120
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας στο 
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, 
κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για 
τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το 
ΕΤΠΑ και με απαιτήσεις για την 
προετοιμασία μιας επικοινωνιακής 
στρατηγικής για τους πρόσθετους πόρους. 
Είναι ωστόσο αναγκαίο να διενεργήσουν 
τα κράτη μέλη τουλάχιστον μία 
αξιολόγηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 
για να κρίνουν την αποτελεσματικότητα, 
την αποδοτικότητα και τον αντίκτυπο της 
χρήσης των πρόσθετων πόρων, καθώς και 
τον τρόπο με τον οποίο συνέβαλαν στην 
επίτευξη των επιμέρους στόχων του νέου 
ειδικού θεματικού στόχου. Για να 
διευκολυνθεί η διαθεσιμότητα 
συγκρίσιμων πληροφοριών σε επίπεδο 
Ένωσης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αποκατάσταση 
των συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19, καθώς και των 
κοινωνικών της επιπτώσεων, και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας, με 
γνώμονα την αρχή του «μη βλάπτειν», 
στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, δικαιολογείται η 
απαλλαγή των κρατών μελών, 
κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, καθώς και με απαιτήσεις 
για την προετοιμασία μιας επικοινωνιακής 
στρατηγικής για τους πρόσθετους πόρους. 
Είναι ωστόσο αναγκαίο να διενεργήσουν 
τα κράτη μέλη τουλάχιστον μία 
αξιολόγηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 
για να κρίνουν την αποτελεσματικότητα, 
την αποδοτικότητα, τον συμμετοχικό 
χαρακτήρα και τον αντίκτυπο της χρήσης 
των πρόσθετων πόρων, καθώς και τον 
τρόπο με τον οποίο συνέβαλαν στην 
επίτευξη των επιμέρους στόχων του νέου 
ειδικού θεματικού στόχου. Για να 
διευκολυνθεί η διαθεσιμότητα 
συγκρίσιμων πληροφοριών σε επίπεδο 
Ένωσης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται 
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χρησιμοποιούν τους ειδικούς για κάθε 
πρόγραμμα δείκτες που καθιστά 
διαθέσιμους η Επιτροπή. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη και οι διαχειριστικές αρχές, 
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 
που συνδέονται με την ενημέρωση, την 
επικοινωνία και την προβολή, θα πρέπει να 
προβάλλουν ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα 
και πόρους που εισήγαγε η Ένωση, ιδίως 
διασφαλίζοντας ότι οι δυνητικοί 
δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, οι 
συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες των 
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και 
το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, τον 
όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

ιδιαιτέρως να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς για κάθε πρόγραμμα δείκτες που 
καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 
οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 
τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 121
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την 
αποκατάσταση των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας στο πλαίσιο της τρέχουσας 
περιόδου προγραμματισμού, 
δικαιολογείται η απαλλαγή των κρατών 
μελών, κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ 
και με απαιτήσεις για την προετοιμασία 
μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για 

(14) Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους 
πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση 
της οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης και την ανάκαμψή τους λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, 
ανταγωνιστικής, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας στο πλαίσιο της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, 
δικαιολογείται η απαλλαγή των κρατών 
μελών, κατ’ εξαίρεση, από την ανάγκη να 
συμμορφώνονται με εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητες και απαιτήσεις για το 
αποθεματικό επίδοσης και την εφαρμογή 
του πλαισίου επιδόσεων, για τη θεματική 
συγκέντρωση, επίσης σε σχέση με τα 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΤΠΑ για 
τους πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
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τους πρόσθετους πόρους. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024 για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς για κάθε πρόγραμμα δείκτες που 
καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 
οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 
τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

αναγκαίο να διενεργήσουν τα κράτη μέλη 
τουλάχιστον μία αξιολόγηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2022 για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη θα 
χρησιμοποιούν τους ειδικούς για κάθε 
πρόγραμμα δείκτες που καθιστά 
διαθέσιμους η Επιτροπή. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη και οι διαχειριστικές αρχές, 
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 
που συνδέονται με την ενημέρωση, την 
επικοινωνία και την προβολή, θα πρέπει να 
προβάλλουν ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα 
και πόρους που εισήγαγε η Ένωση, ιδίως 
διασφαλίζοντας ότι οι δυνητικοί 
δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, οι 
συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες των 
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και 
το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, τον 
όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 122
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Προκειμένου η χρηματοδότηση να 
διατεθεί για την προετοιμασία για μια 
πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική 
ανάκαμψη της οικονομίας στο πλαίσιο 
της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, το 40% των 
πρόσθετων πόρων πρέπει να συμβάλει 
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στον γενικό στόχο του ΠΔΠ για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του 
κλίματος.

Or. en

Τροπολογία 123
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να καταστεί δυνατή η 
στόχευση των πόρων αυτών στις 
γεωγραφικές περιοχές όπου υπάρχει η 
μεγαλύτερη ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο 
και με την επιφύλαξη των γενικών 
κανόνων για τη διάθεση των πόρων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, οι πρόσθετοι 
πόροι που διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το 
ΕΚΤ δεν πρέπει να κατανεμηθούν ανά 
κατηγορία περιφερειών. Ωστόσο, 
αναμένεται από τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη τις διαφορετικές περιφερειακές 
ανάγκες και επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να 
διατηρηθεί η εστίαση στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες. σύμφωνα με 
τους στόχους της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που 
ορίζονται στο άρθρο 173 της ΣΛΕΕ. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και 
των σχετικών φορέων που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με 
την αρχή της εταιρικής σχέσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 124
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού



AM\1210606EL.docx 97/183 PE655.753v01-00

EL

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί 
η εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους 
της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής που ορίζονται στο 
άρθρο 173 της ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς 
και των σχετικών φορέων που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, 
σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης.

Or. fr

Τροπολογία 125
Vera Tax

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
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πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν τους 
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
μη κυβερνητικών οργανώσεων και των 
φορέων που είναι υπεύθυνοι για την 
προώθηση της κοινωνικής 
συμπερίληψης, της ισότητας των φύλων 
και της καταπολέμησης των διακρίσεων, 
σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 126
Monika Vana, Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
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διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ, και στις περιοχές και τις τοπικές 
κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο 
από την πανδημία COVID-19. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, και ιδίως των 
φορέων που είναι υπεύθυνοι για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της 
ισότητας των φύλων και της 
καταπολέμησης των διακρίσεων, καθώς 
και των κοινωνικών εταίρων, με πλήρη 
σεβασμό της αρχής της εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 127
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να καταστεί δυνατή η 
στόχευση των πόρων αυτών στις 
γεωγραφικές περιοχές όπου υπάρχει η 
μεγαλύτερη ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο 
και με την επιφύλαξη των γενικών 
κανόνων για τη διάθεση των πόρων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, οι πρόσθετοι 
πόροι που διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το 
ΕΚΤ δεν πρέπει να κατανεμηθούν ανά 
κατηγορία περιφερειών. Ωστόσο, 
αναμένεται από τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη τις διαφορετικές περιφερειακές 

(15) Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν 
υπόψη τις διαφορετικές περιφερειακές 
ανάγκες και επίπεδα ανάπτυξης και να 
εστιάσουν στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ ώστε να αποφευχθεί η διεύρυνση 
των αποκλίσεων που υφίστανται μεταξύ 
των διαφόρων εδαφών της Ένωσης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
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ανάγκες και επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να 
διατηρηθεί η εστίαση στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες. σύμφωνα με 
τους στόχους της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής που ορίζονται στο 
άρθρο 173 της ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

Or. es

Τροπολογία 128
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
επιμέρους περιφερειακές ανάγκες που 
έχουν προκύψει από τις διάφορες 
επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 
στις τοπικές κοινότητες και οικονομίες, 
καθώς και τα επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να 
διατηρηθεί η εστίαση στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, σύμφωνα με 
τους στόχους της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής που ορίζονται στο 
άρθρο 173 της ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
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σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 129
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές που υπέστησαν το μεγαλύτερο 
πλήγμα, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις περιφέρειες που υπέστησαν 
το μεγαλύτερο πλήγμα, σύμφωνα με τους 
στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής που ορίζονται στο 
άρθρο 173 της ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 130
Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, ιδίως στις πλέον φτωχές 
περιφέρειες, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 131
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
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πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, και ιδίως τον 
τριτογενή τομέα, σύμφωνα με την αρχή 
της εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 132
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες, 
επενδυτικές προτεραιότητες και επίπεδα 
ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η εστίαση 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 
σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
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σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 133
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, αναμένεται από τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και 
επίπεδα ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η 
εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

(15) Για να καταστεί δυνατή η στόχευση 
των πόρων αυτών στις γεωγραφικές 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 
ανάγκη, ως έκτακτο μέτρο και με την 
επιφύλαξη των γενικών κανόνων για τη 
διάθεση των πόρων των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, οι πρόσθετοι πόροι που 
διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ δεν 
πρέπει να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
περιφερειών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη τις διαφορετικές 
περιφερειακές ανάγκες και επίπεδα 
ανάπτυξης, ώστε να διατηρηθεί η εστίαση 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 
σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
σχετικών φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 134
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Katalin Cseh, 
Cristian Ghinea
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Το REACT-EU αντιπροσωπεύει 
ένα σημαντικό ποσό πρόσθετων πόρων 
που πρόκειται να διατεθούν σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, γεγονός που αυξάνει 
την πίεση που ασκείται στα συστήματα 
ελέγχου. Συνεπώς, θα πρέπει να 
θεσπιστούν και να εφαρμοστούν 
αποτελεσματικά μέτρα για την 
καταπολέμηση της απάτης, μέσω 
υφιστάμενων οργανισμών για την 
καταπολέμηση της απάτης σε επίπεδο 
κρατών μελών και σε επίπεδο ΕΕ, όπως η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και ο OLAF.

Or. en

Τροπολογία 135
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να διευκολυνθούν οι μεταφορές 
πιστώσεων που επιτρέπονται βάσει των 
αλλαγών που εισάγονται με τον παρόντα 
κανονισμό, ο όρος που προβλέπεται στο 
άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με τη 
χρήση πιστώσεων για τον ίδιο στόχο δεν 
θα πρέπει να εφαρμόζεται στις εν λόγω 
μεταφορές.

(16) (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 136
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
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Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι διαθέσιμοι πόροι θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμοι για δαπάνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί σε σχέση με την κρίση 
της νόσου COVID-19 από την 
1η Φεβρουαρίου 2020, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι όλες οι δαπάνες που 
σχετίζονται με τη νόσο COVID-19 
καλύπτονται από αυτό το μέσο.

Or. en

Τροπολογία 137
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Δεδομένου ότι οι στόχοι του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
κρίσης δημόσιας υγείας με την εισαγωγή 
μέτρων ευελιξίας όσον αφορά την παροχή 
στήριξης από τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, δεν 
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο και 
μπορούν, συνεπώς, λόγω της κλίμακας 
και των αποτελεσμάτων της 
προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή 
διατυπώνεται στο προαναφερόμενο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 

διαγράφεται
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αυτών των στόχων.

Or. fr

Τροπολογία 138
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Λαμβανομένης υπόψη της 
πανδημίας της COVID-19 και του 
επείγοντος χαρακτήρα αντιμετώπισης της 
κρίσης δημόσιας υγείας που συνδέεται 
μ’ αυτήν, κρίνεται σκόπιμο να γίνει χρήση 
της εξαίρεσης από την προθεσμία των 
οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 
σχετικά με τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 139
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Λαμβανομένης υπόψη της 
πανδημίας της COVID-19 και του 
επείγοντος χαρακτήρα αντιμετώπισης της 
κρίσης δημόσιας υγείας που συνδέεται 
μ’ αυτήν, κρίνεται σκόπιμο να γίνει χρήση 

διαγράφεται
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της εξαίρεσης από την προθεσμία των 
οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 
σχετικά με τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 140
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Λαμβανομένης υπόψη της 
πανδημίας της COVID-19 και του 
επείγοντος χαρακτήρα αντιμετώπισης της 
κρίσης δημόσιας υγείας που συνδέεται 
μ’ αυτήν, κρίνεται σκόπιμο να γίνει χρήση 
της εξαίρεσης από την προθεσμία των 
οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 
σχετικά με τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 141
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 65 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1 Στο άρθρο 65, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για 
χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ εφόσον έχει 
πραγματοποιηθεί από έναν δικαιούχο και 
έχει πληρωθεί το διάστημα από την 
ημερομηνία υποβολής του προγράμματος 
στην Επιτροπή ή από την 1η Ιανουαρίου 
2014, αναλόγως του ποια ημερομηνία 
προηγείται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. 
Επιπροσθέτως, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες 
μόνο για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ και του 
ΕΤΘΑ, εάν η σχετική ενίσχυση 
καταβάλλεται πράγματι από τον οργανισμό 
πληρωμής από την 1η Ιανουαρίου 2014 
έως τις 31 Ιανουαρίου 2023.

«2. Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για 
χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ εφόσον έχει 
πραγματοποιηθεί από έναν δικαιούχο και 
έχει πληρωθεί το διάστημα από την 
ημερομηνία υποβολής του προγράμματος 
στην Επιτροπή ή από την 1η Ιανουαρίου 
2014, αναλόγως του ποια ημερομηνία 
προηγείται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. 
Επιπροσθέτως, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες 
μόνο για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ και του 
ΕΤΘΑ, εάν η σχετική ενίσχυση 
καταβάλλεται πράγματι από τον οργανισμό 
πληρωμής από την 1η Ιανουαρίου 2014 
έως τις 31 Ιανουαρίου 2023.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πανδημία COVID-19 προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής. Δεδομένου ότι ο ΠΟΥ συνεχίζει να 
προειδοποιεί για νέες εξάρσεις της νόσου, οι χρηματοδοτικοί πόροι του REACT-EU που θα 
διατεθούν για τα έτη 2020-2022 θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι για διάστημα μεγαλύτερο από 
εκείνο που καλύπτει η πρόταση της Επιτροπής, κατά τουλάχιστον ένα έτος, έως το τέλος του 
2024.

Τροπολογία 142
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 65 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1β. Στο άρθρο 65, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Σε περίπτωση επιστροφής δαπανών «4. Σε περίπτωση επιστροφής δαπανών 
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βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 
και γ), οι ενέργειες που συνιστούν τη βάση 
επιστροφής δαπανών πρέπει να έχουν 
εκτελεστεί κατά το διάστημα από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2023.

βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 
και γ), οι ενέργειες που συνιστούν τη βάση 
επιστροφής δαπανών πρέπει να έχουν 
εκτελεστεί κατά το διάστημα από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2024.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πανδημία COVID-19 προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής. Δεδομένου ότι ο ΠΟΥ συνεχίζει να 
προειδοποιεί για νέες εξάρσεις της νόσου, οι χρηματοδοτικοί πόροι του REACT-EU που θα 
διατεθούν για τα έτη 2020-2022 θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι για διάστημα μεγαλύτερο από 
εκείνο που καλύπτει η πρόταση της Επιτροπής, κατά τουλάχιστον ένα έτος, έως το τέλος του 
2024.

Τροπολογία 143
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 91 – παράγραφος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Επιπλέον των συνολικών πόρων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή διατίθενται πρόσθετοι πόροι ύψους 
5 000 000 000 EUR σε τιμές 2018, για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης το 
2020, και κατανέμονται στο ΕΤΠΑ και το 
ΕΚΤ.»·

1α. Επιπλέον των συνολικών πόρων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή διατίθενται πρόσθετοι πόροι ύψους 
5 000 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, 
για δημοσιονομική ανάληψη υποχρέωσης 
το 2020, και κατανέμονται στο ΕΤΠΑ, το 
ΕΓΤΑΑ, το ΕΚΤ και το ΕΤΘΑ»·

Or. en

Τροπολογία 144
Christian Doleschal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι για το 2021 και 
το 2022 συνιστούν εξωτερικά έσοδα για 
ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 
21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι για το 2021 και 
το 2022 συνιστούν εξωτερικά έσοδα για 
ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 
21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Από το προαναφερθέν ποσό 
των 53 272 800 000 EUR, το ποσό των 
1 000 000 000 EUR διατίθεται ως ειδική 
θέση του προϋπολογισμού για την 
προώθηση των Ευρωπαϊκών Ομίλων 
Εδαφικής Συνεργασίας. Για την πολιτική 
διαχείριση ενός Ευρωπαϊκού Ομίλου 
Εδαφικής Συνεργασίας μπορεί να 
απαιτείται από την Επιτροπή η απευθείας 
μεταφορά κονδυλίων από την ειδική θέση 
του προϋπολογισμού στον Ευρωπαϊκό 
Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας. Μόλις ο 
Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής 
Συνεργασίας υποβάλει τον 
προγραμματισμό του για την 
προβλεπόμενη χρήση των κονδυλίων 
στην Επιτροπή, ο Ευρωπαϊκός Όμιλος 
Εδαφικής Συνεργασίας λαμβάνει τα 
κονδύλια που έχουν ζητηθεί για την 
ανεξάρτητη δημοσιονομική διαχείριση.

Or. en

Τροπολογία 145
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έκτακτοι πρόσθετοι πόροι και ρυθμίσεις 
εφαρμογής για τον στόχο «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με 
σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη 
της αποκατάστασης των συνεπειών της 

Έκτακτοι πρόσθετοι πόροι και ρυθμίσεις 
εφαρμογής για τον στόχο «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και 
τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία» με σκοπό την παροχή 
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κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-
19 και για την προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU)

βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και για 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU)

Or. en

Τροπολογία 146
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έκτακτοι πρόσθετοι πόροι και ρυθμίσεις 
εφαρμογής για τον στόχο «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με 
σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη 
της αποκατάστασης των συνεπειών της 
κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-
19 και για την προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU)

Έκτακτοι πρόσθετοι πόροι και ρυθμίσεις 
εφαρμογής για τον στόχο «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με 
σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη 
της αποκατάστασης των συνεπειών της 
κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19, 
καθώς και των κοινωνικών της 
επιπτώσεων, και για την προετοιμασία 
μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU)

Or. en

Τροπολογία 147
Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έκτακτοι πρόσθετοι πόροι και ρυθμίσεις 
εφαρμογής για τον στόχο «Επενδύσεις 

Έκτακτοι πρόσθετοι πόροι και ρυθμίσεις 
εφαρμογής για τον στόχο «Επενδύσεις 
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στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με 
σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη 
της αποκατάστασης των συνεπειών της 
κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-
19 και για την προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU)

στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με 
σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη 
της αποκατάστασης των συνεπειών της 
κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19 και 
για την προετοιμασία μιας δίκαιης 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU)

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου)

Or. en

Τροπολογία 148
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 1α 
και στο άρθρο 92α (στο εξής: πρόσθετοι 
πόροι) θα διατεθούν στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» με σκοπό την παροχή 
βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
για την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU). Οι πρόσθετοι 
πόροι χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 
της τεχνικής συνδρομής σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και τις 
πράξεις υλοποίησης του θεματικού στόχου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 10 του 
παρόντος άρθρου.

1. Έως και το 95% των πρόσθετων 
πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 91 
παράγραφος 1α και στο άρθρο 92α (στο 
εξής: πρόσθετοι πόροι) θα διατεθεί στο 
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» και 
τουλάχιστον το 5% των πόρων αυτών θα 
διατεθεί στο πλαίσιο του στόχου 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία». Σε 
αμφότερες τις περιπτώσεις, με τους 
πρόσθετους πόρους παρέχεται βοήθεια 
για τη στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
COVID-19 και για την προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU). 
Οι πρόσθετοι πόροι χρησιμοποιούνται για 
την υλοποίηση της τεχνικής συνδρομής 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
παρόντος άρθρου και τις πράξεις 
υλοποίησης του θεματικού στόχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 10 του 
παρόντος άρθρου.



PE655.753v01-00 114/183 AM\1210606EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 149
Nora Mebarek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 1α 
και στο άρθρο 92α (στο εξής: πρόσθετοι 
πόροι) θα διατεθούν στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» με σκοπό την παροχή 
βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
για την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU). Οι πρόσθετοι 
πόροι χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 
της τεχνικής συνδρομής σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και τις 
πράξεις υλοποίησης του θεματικού στόχου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 10 του 
παρόντος άρθρου.

1. Οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 1α 
και στο άρθρο 92α (στο εξής: πρόσθετοι 
πόροι) θα διατεθούν στα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία 
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» με σκοπό την 
παροχή βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και για 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU). Οι πρόσθετοι 
πόροι χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 
της τεχνικής συνδρομής σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και τις 
πράξεις υλοποίησης του θεματικού στόχου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 10 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 150
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 1α 
και στο άρθρο 92α (στο εξής: πρόσθετοι 
πόροι) θα διατεθούν στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» με σκοπό την παροχή 
βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
για την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU). Οι πρόσθετοι 
πόροι χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 
της τεχνικής συνδρομής σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και τις 
πράξεις υλοποίησης του θεματικού στόχου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 10 του 
παρόντος άρθρου.

1. Οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 1α 
και στο άρθρο 92α (στο εξής: πρόσθετοι 
πόροι) θα διατεθούν στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» με σκοπό την παροχή 
βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και για 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU) με γνώμονα την 
αρχή του «μη βλάπτειν». Οι πρόσθετοι 
πόροι χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 
της τεχνικής συνδρομής σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και τις 
πράξεις υλοποίησης του θεματικού στόχου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 10 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 151
Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 1α 
και στο άρθρο 92α (στο εξής: πρόσθετοι 
πόροι) θα διατεθούν στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» με σκοπό την παροχή 
βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
για την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU). Οι πρόσθετοι 
πόροι χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 

1. Οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 1α 
και στο άρθρο 92α (στο εξής: πρόσθετοι 
πόροι) θα διατεθούν στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» με σκοπό την παροχή 
βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και για 
την προετοιμασία μιας δίκαιης πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU). Οι πρόσθετοι 
πόροι χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 
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της τεχνικής συνδρομής σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και τις 
πράξεις υλοποίησης του θεματικού στόχου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 10 του 
παρόντος άρθρου.

της τεχνικής συνδρομής σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και τις 
πράξεις υλοποίησης του θεματικού στόχου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 10 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 152
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρόσθετοι πόροι για το 2021 και το 
2022 καθίστανται διαθέσιμοι από τους 
πρόσθετους πόρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 92α. Οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 92α υποστηρίζουν 
επίσης διοικητικές δαπάνες ύψους έως και 
18 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

Στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση», οι 
πρόσθετοι πόροι που αναφέρονται στο 
άρθρο 92α καθίστανται διαθέσιμοι για το 
2021 και το 2022 και, βάσει 
αιτιολογημένης αίτησης κράτους μέλους, 
μπορούν επίσης να καταστούν διαθέσιμοι 
για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων το 2023 και το 2024. Στο 
πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία», οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 92α καθίστανται 
διαθέσιμοι για τα έτη 2021, 2022, 2023 
και 2024. Οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 92α υποστηρίζουν 
επίσης διοικητικές δαπάνες ύψους έως και 
18 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία επιλογής έργων Interreg και χορήγησης της σχετικής χρηματοδότησης είναι πιο 
σύνθετη και πιο χρονοβόρα σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία για εθνικά ή περιφερειακά 
έργα και τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση».

Τροπολογία 153
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Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρόσθετοι πόροι για το 2021 και το 
2022 καθίστανται διαθέσιμοι από τους 
πρόσθετους πόρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 92α. Οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 92α υποστηρίζουν 
επίσης διοικητικές δαπάνες ύψους έως και 
18 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

Οι πρόσθετοι πόροι για το 2021 και το 2022 
καθίστανται διαθέσιμοι από τους 
πρόσθετους πόρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 92α. Κατά παρέκκλιση από το 
πρώτο εδάφιο και βάσει αιτιολογημένης 
αίτησης κράτους μέλους, οι πρόσθετοι 
πόροι μπορούν επίσης να καταστούν 
διαθέσιμοι για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων το 2023 και το 2024. Οι 
πρόσθετοι πόροι που αναφέρονται στο 
άρθρο 92α υποστηρίζουν επίσης 
διοικητικές δαπάνες ύψους έως και 
18 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

Or. en

Τροπολογία 154
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρόσθετοι πόροι για το 2021 και το 
2022 καθίστανται διαθέσιμοι από τους 
πρόσθετους πόρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 92α. Οι πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 92α υποστηρίζουν 
επίσης διοικητικές δαπάνες ύψους έως και 
18 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

Οι πρόσθετοι πόροι για το 2021 και το 
2022 καθίστανται διαθέσιμοι από τους 
πρόσθετους πόρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 92α. Κατά παρέκκλιση από το 
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου 
και βάσει αιτιολογημένης αίτησης 
κράτους μέλους, οι πρόσθετοι πόροι 
μπορούν επίσης να καταστούν διαθέσιμοι 
για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων το 2023. Οι πρόσθετοι 
πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 92α 
υποστηρίζουν επίσης διοικητικές δαπάνες 
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ύψους έως και 18 000 000 EUR σε 
τρέχουσες τιμές.

Or. en

Τροπολογία 155
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, για τον 
καθορισμό της κατανομής των πρόσθετων 
πόρων ως χορηγήσεων από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία για το 2020 και το 
2021 για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με 
τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που 
ορίζονται στο παράρτημα VIIα. Η 
απόφαση αυτή αναθεωρείται το 2021 για 
να καθοριστεί η κατανομή των πρόσθετων 
πόρων για το 2022 με βάση τα στοιχεία 
που θα είναι διαθέσιμα έως τις 19 
Οκτωβρίου 2021.

4. Όσον αφορά τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση», η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδώσει εκτελεστική 
πράξη σύμφωνα με το άρθρο 149 του 
παρόντος κανονισμού για τον καθορισμό 
της κατανομής των πρόσθετων πόρων ως 
χορηγήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
για το 2020 και το 2021 για κάθε κράτος 
μέλος σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία που ορίζονται στο παράρτημα 
VIIα και, ανάλογα με την περίπτωση, 
λαμβάνει επίσης υπόψη τα προσωρινά 
προγράμματα διατήρησης της 
απασχόλησης των κρατών μελών που 
τέθηκαν σε εφαρμογή ή εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται στη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς.
Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 
αναθεωρείται το 2021 για να καθοριστεί η 
κατανομή των πρόσθετων πόρων για το 
2022 με βάση τα στοιχεία που θα είναι 
διαθέσιμα έως τις 19 Οκτωβρίου 2021. 
Ανάλογα με την περίπτωση, θα 
αναθεωρηθεί επίσης το 2022 σε 
συνάρτηση με τις δημοσιονομικές 
αναλήψεις υποχρεώσεων το 2023 και το 
2024, με βάση τα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.
Όσον αφορά τον στόχο «Ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία», η Επιτροπή εκδίδει 
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απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για 
τον καθορισμό της κατανομής των 
πρόσθετων πόρων ως χορηγήσεων από 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία για το 2020 έως 
το 2024 για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα 
με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που 
ορίζονται στο παράρτημα XXII σημείο 8 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που ορίζονται στο παράρτημα VIIa, είναι 
σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τα προσωρινά προγράμματα διατήρησης της απασχόλησης 
που έθεσαν σε εφαρμογή τα κράτη μέλη ως απάντηση στην πανδημία COVID-19, ώστε να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο υποτίμησης του πραγματικού επιπέδου ανεργίας, δεδομένου ότι τα 
ποσοστά ανεργίας πιθανότατα θα αυξηθούν μετά τη λήξη αυτών των προγραμμάτων.

Τροπολογία 156
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, για τον καθορισμό 
της κατανομής των πρόσθετων πόρων ως 
χορηγήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
για το 2020 και το 2021 για κάθε κράτος 
μέλος σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία που ορίζονται στο παράρτημα 
VIIα. Η απόφαση αυτή αναθεωρείται το 
2021 για να καθοριστεί η κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για το 2022 με βάση τα 
στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα έως τις 19 
Οκτωβρίου 2021.

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, για τον καθορισμό 
της κατανομής των πρόσθετων πόρων ως 
χορηγήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
για το 2020 και το 2021 για κάθε κράτος 
μέλος σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία που ορίζονται στο παράρτημα 
VIIα. Η απόφαση αυτή αναθεωρείται το 
2021 για να καθοριστεί η κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για το 2022 με βάση τα 
στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα έως τις 19 
Οκτωβρίου 2021. Ανάλογα με την 
περίπτωση, θα αναθεωρηθεί επίσης το 
2022 σε συνάρτηση με τις 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
το 2023 και το 2024, με βάση τα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά 
στοιχεία. Οι αναθεωρήσεις του 2021 και, 
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κατά περίπτωση, του 2022 διασφαλίζουν 
ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα δεν 
θα επηρεαστούν αρνητικά.

Or. en

Τροπολογία 157
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, για τον καθορισμό 
της κατανομής των πρόσθετων πόρων ως 
χορηγήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
για το 2020 και το 2021 για κάθε κράτος 
μέλος σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία που ορίζονται στο παράρτημα 
VIIα. Η απόφαση αυτή αναθεωρείται το 
2021 για να καθοριστεί η κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για το 2022 με βάση τα 
στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα έως τις 19 
Οκτωβρίου 2021.

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, για τον καθορισμό 
της κατανομής των πρόσθετων πόρων ως 
χορηγήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
για το 2020 και το 2021 για κάθε κράτος 
μέλος σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία που ορίζονται στο παράρτημα 
VIIα. Η απόφαση αυτή αναθεωρείται το 
2021 για να καθοριστεί η κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για το 2022 με βάση τα 
στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα έως τις 19 
Οκτωβρίου 2021. Κατά περίπτωση, θα 
αναθεωρηθεί επίσης το 2022 σε 
συνάρτηση με τις δημοσιονομικές 
αναλήψεις υποχρεώσεων το 2023, με 
βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα 
στατιστικά στοιχεία. Οι αναθεωρήσεις 
του 2021 και, κατά περίπτωση, του 2022 
διασφαλίζουν ότι τα επιχειρησιακά 
προγράμματα δεν θα επηρεαστούν 
αρνητικά.

Or. en

Τροπολογία 158
Pedro Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, για τον καθορισμό 
της κατανομής των πρόσθετων πόρων ως 
χορηγήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
για το 2020 και το 2021 για κάθε κράτος 
μέλος σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία που ορίζονται στο παράρτημα 
VIIα. Η απόφαση αυτή αναθεωρείται το 
2021 για να καθοριστεί η κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για το 2022 με βάση τα 
στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα έως τις 19 
Οκτωβρίου 2021.

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, για τον καθορισμό 
της κατανομής των πρόσθετων πόρων ως 
χορηγήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
για το 2020 για κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία που ορίζονται στο παράρτημα 
VIIα. Η απόφαση αυτή αναθεωρείται στο 
τέλος του 2020 για να καθοριστεί η 
κατανομή των πρόσθετων πόρων για το 
2021 με βάση τα στοιχεία που θα είναι 
διαθέσιμα έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020 
και αναθεωρείται εκ νέου το 2021 για να 
καθοριστεί η κατανομή των πρόσθετων 
πόρων για το 2022 με βάση τα στοιχεία 
που θα είναι διαθέσιμα έως τις 19 
Οκτωβρίου 2021.

Or. en

Τροπολογία 159
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, για τον καθορισμό 
της κατανομής των πρόσθετων πόρων ως 
χορηγήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
για το 2020 και το 2021 για κάθε κράτος 
μέλος σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία που ορίζονται στο παράρτημα 
VIIα. Η απόφαση αυτή αναθεωρείται το 
2021 για να καθοριστεί η κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για το 2022 με βάση τα 
στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα έως τις 19 
Οκτωβρίου 2021.

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, για τον 
καθορισμό της κατανομής των πρόσθετων 
πόρων ως χορηγήσεων από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία για το 2020 και το 
2021 για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με 
τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που 
ορίζονται στο παράρτημα VIIα. Η 
απόφαση αυτή αναθεωρείται το 2021 για 
να καθοριστεί η κατανομή των πρόσθετων 
πόρων για το 2022 με βάση τα στοιχεία 
που θα είναι διαθέσιμα έως τις 19 
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Οκτωβρίου 2021.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. es

Τροπολογία 160
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 86 
παράγραφος 2 και το άρθρο 136 
παράγραφος 1, οι αναλήψεις υποχρεώσεων 
για πρόσθετους πόρους αποδεσμεύονται 
σύμφωνα με τους κανόνες που πρέπει να 
τηρούνται για το κλείσιμο των 
προγραμμάτων.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 86 
παράγραφος 2 και το άρθρο 136 
παράγραφος 1, οι αναλήψεις υποχρεώσεων 
για πρόσθετους πόρους αποδεσμεύονται 
στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 65 
παράγραφος 2, κατά περίπτωση, μια 
δαπάνη είναι επιλέξιμη για 
χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ εφόσον 
έχει πραγματοποιηθεί από έναν δικαιούχο 
και έχει πληρωθεί το διάστημα από την 
ημερομηνία υποβολής του προγράμματος 
στην Επιτροπή ή από την 1η Ιανουαρίου 
2014, αναλόγως του ποια ημερομηνία 
προηγείται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. 
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 136 
παράγραφος 2, το συγκεκριμένο μέρος 
των αναλήψεων υποχρεώσεων που είναι 
ακόμη ανοικτό στις 31 Δεκεμβρίου 2023 
ή στις 31 Δεκεμβρίου 2024 
αποδεσμεύεται, εάν κάποιο από τα 
έγγραφα που απαιτούνται δυνάμει του 
άρθρου 141 παράγραφος 1 δεν έχει 
υποβληθεί στην Επιτροπή έως την 
προθεσμία που αναφέρεται στο 
άρθρο 141 παράγραφος 1.

Or. en
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Τροπολογία 161
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος κατανέμει τους 
πρόσθετους πόρους που είναι διαθέσιμοι 
για προγραμματισμό στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σε επιχειρησιακά 
προγράμματα.

Κάθε κράτος μέλος κατανέμει τους 
πρόσθετους πόρους που είναι διαθέσιμοι 
για προγραμματισμό στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σε επιχειρησιακά 
προγράμματα, εξασφαλίζοντας τη 
συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, καθώς και των 
ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών, 
σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης. Το μερίδιο του ΕΚΤ δεν μπορεί 
να μειωθεί κάτω από την ισχύουσα 
νομική υποχρέωση του 23,1%. Λαμβάνει 
υπόψη τον σωρευτικό αριθμό των 
λοιμώξεων από κορονοϊό σε επίπεδο 
NUTS 3 και συγκεντρώνει τους 
πρόσθετους πόρους στις περιοχές 
επιπέδου NUTS 3 με τους υψηλότερους 
αριθμούς.

Or. en

Τροπολογία 162
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος κατανέμει τους 
πρόσθετους πόρους που είναι διαθέσιμοι 
για προγραμματισμό στο πλαίσιο του 

Κάθε κράτος μέλος κατανέμει τους 
πρόσθετους πόρους που είναι διαθέσιμοι 
για προγραμματισμό στο πλαίσιο του 
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ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σε επιχειρησιακά 
προγράμματα.

ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σε επιχειρησιακά 
προγράμματα, εξασφαλίζοντας τη 
συμμετοχή των δημόσιων αρχών, καθώς 
και των σχετικών φορέων που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, 
σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης, έχοντας κατά νου ότι αυτή η 
προσέγγιση προσθέτει αξία στην 
εφαρμογή των ευρωπαϊκών δημόσιων 
πολιτικών. Έως και το 5 % των 
πρόσθετων πόρων χρησιμοποιείται για 
διασυνοριακά έργα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως δημόσια αρχή νοείται οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλη δημόσια διοίκηση, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή 
τοπικό επίπεδο. Συνεπώς, παρέχεται μια ευρύτερη ερμηνεία των φορέων που μπορούν να 
χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους πόρους από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μέσω της ανάληψης 
ορισμένων πρωτοβουλιών και δράσεων που σταδιακά οδηγούν σε βελτίωση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Τροπολογία 163
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος κατανέμει τους 
πρόσθετους πόρους που είναι διαθέσιμοι 
για προγραμματισμό στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σε επιχειρησιακά 
προγράμματα.

Κάθε κράτος μέλος κατανέμει τους 
πρόσθετους πόρους που είναι διαθέσιμοι 
για προγραμματισμό στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σε επιχειρησιακά 
προγράμματα, εξασφαλίζοντας τη 
συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης. Έως και το 
5 % των πρόσθετων πόρων 
χρησιμοποιείται για διασυνοριακά έργα.

Or. en
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Τροπολογία 164
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος κατανέμει τους 
πρόσθετους πόρους που είναι διαθέσιμοι 
για προγραμματισμό στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σε επιχειρησιακά 
προγράμματα.

Κάθε κράτος μέλος κατανέμει τους 
πρόσθετους πόρους που είναι διαθέσιμοι 
για προγραμματισμό στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σε επιχειρησιακά 
προγράμματα, από κοινού με τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές, καθώς και τους 
σχετικούς φορείς που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 165
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της κατανομής λαμβάνονται 
υπόψη ο σωρευτικός αριθμός των 
λοιμώξεων COVID-19 και οι οικονομικές 
επιπτώσεις σε επίπεδο NUTS 3 και 
συγκεντρώνονται οι πρόσθετοι πόροι στις 
περιοχές επιπέδου NUTS 3 όπου 
παρατηρείται ο μεγαλύτερος υγειονομικός 
και οικονομικός αντίκτυπος.

Or. en
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Τροπολογία 166
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Sylvie Brunet, Susana 
Solís Pérez, Marie-Pierre Vedrenne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92 
παράγραφος 7, μέρος των πρόσθετων 
πόρων μπορεί επίσης να προταθεί για την 
αύξηση της στήριξης για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) πριν ή ταυτόχρονα με τη 
χορήγηση στο ΕΤΠΑ και στο ΕΚΤ.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92 
παράγραφος 7, μέρος των πρόσθετων 
πόρων χρησιμοποιείται για την αύξηση 
της στήριξης για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) πριν 
ή ταυτόχρονα με τη χορήγηση στο ΕΤΠΑ 
και στο ΕΚΤ. Αυτό το μέρος ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 3% των πρόσθετων 
πόρων, ώστε να εξασφαλιστεί ένα 
ελάχιστο ποσό για τη στήριξη των 
απόρων, οι οποίοι έχουν πληγεί σε άνευ 
προηγουμένου βαθμό από την κρίση της 
νόσου COVID-19.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΤΕΒΑ θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στα τρέχοντα επίπεδα, ακόμη δε περισσότερο 
αφού η κρίση της νόσου COVID έχει αυξήσει δραματικά την ανάγκη, ιδίως για τα έτη 2020-
2022, για τρόφιμα ή βασική υλική βοήθεια, αλλά και για δραστηριότητες που συμβάλλουν στην 
κοινωνική ένταξη των απόρων, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ. 
Προβλέποντας τη διάθεση του ελάχιστου ποσοστού του 3% των κονδυλίων του REACT-EU στο 
ΤΕΒΑ, αυτή η διάταξη θα εξασφαλίσει ότι το εν λόγω Ταμείο λαμβάνει επαρκή πρόσθετα 
κονδύλια, όπως προβλέπεται στη διαπραγματευτική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με το ΠΔΠ και το ΕΚΤ+/ΤΕΒΑ.

Τροπολογία 167
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έπειτα από την αρχική τους κατανομή, οι 
πρόσθετοι πόροι μπορούν, μετά από 
αίτηση κράτους μέλους για τροποποίηση 
επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα 
με το άρθρο 30 παράγραφος 1, να 
μεταφερθούν μεταξύ του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ, ανεξαρτήτως των ποσοστών που 
αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ).

Έπειτα από την αρχική τους κατανομή, οι 
πρόσθετοι πόροι μπορούν, μετά από 
αίτηση κράτους μέλους για τροποποίηση 
επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα 
με το άρθρο 30 παράγραφος 1, να 
μεταφερθούν μεταξύ του ΕΤΠΑ, του 
ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ και του ΕΚΤ, 
ανεξαρτήτως των ποσοστών που 
αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ).

Or. en

Τροπολογία 168
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 
92 παράγραφος 4 δεν ισχύουν για την 
αρχική κατανομή ούτε για τις επόμενες 
μεταφορές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 169
Nora Mebarek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 92 
παράγραφος 4 δεν ισχύουν για την αρχική 

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 92 
παράγραφος 4 δεν ισχύουν για τις επόμενες 
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κατανομή ούτε για τις επόμενες 
μεταφορές.

μεταφορές.

Or. en

Τροπολογία 170
Pedro Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πρόσθετοι πόροι εκτελούνται σύμφωνα 
με τους κανόνες του Ταμείου στο οποίο 
χορηγούνται ή μεταφέρονται.

Οι πρόσθετοι πόροι εκτελούνται σύμφωνα 
με τους κανόνες του Ταμείου στο οποίο 
χορηγούνται ή μεταφέρονται, 
λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων που 
περιλαμβάνονται στον ισχύοντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 171
Nora Mebarek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 5 – εδάφιο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 30% των πρόσθετων 
πόρων συμβάλλει στον γενικό στόχο της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του 
κλίματος στο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 172
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ποσοστό έως και 4 % των 
συνολικών διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο 
του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ μπορεί να 
διατίθεται σε τεχνική συνδρομή για 
οποιοδήποτε υφιστάμενο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το 
ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ ή για το νέο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα που αναφέρεται 
στην παράγραφο 11.

6. Ποσοστό έως και 4% των 
συνολικών διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο 
του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ μπορεί να 
διατίθεται σε τεχνική συνδρομή, ήδη από 
τα προκαταρκτικά στάδια, για 
οποιοδήποτε υφιστάμενο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το 
ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ ή για το νέο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα που αναφέρεται 
στην παράγραφο 11.

Or. en

Τροπολογία 173
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 81 
παράγραφος 1 και το άρθρο 134 
παράγραφος 1, η αρχική 
προχρηματοδότηση που καταβάλλεται 
μετά την έκδοση απόφασης της Επιτροπής 
για την έγκριση επιχειρησιακού 
προγράμματος ή για την έγκριση 
τροποποίησης επιχειρησιακού 
προγράμματος για τη χορήγηση των 
πρόσθετων πόρων ανέρχεται στο 50 % των 
πρόσθετων πόρων που χορηγούνται σε 
προγράμματα για το έτος 2020 στο 
πλαίσιο του νέου θεματικού στόχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 10 του 
παρόντος άρθρου.

7. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 81 
παράγραφος 1 και το άρθρο 134 
παράγραφος 1, η αρχική 
προχρηματοδότηση που καταβάλλεται 
μετά την έκδοση απόφασης της Επιτροπής 
για την έγκριση επιχειρησιακού 
προγράμματος ή για την έγκριση 
τροποποίησης επιχειρησιακού 
προγράμματος για τη χορήγηση των 
πρόσθετων πόρων ανέρχεται στο 25% των 
πρόσθετων πόρων που χορηγούνται σε 
προγράμματα στο πλαίσιο του νέου 
θεματικού στόχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην οικονομική επιφάνεια των 
δικαιούχων, η αρχική προχρηματοδότηση πρέπει να είναι υψηλότερη, όπως προτείνεται στο 
άρθρο 92α.

Τροπολογία 174
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι πρόσθετοι πόροι που δεν 
διατίθενται για τεχνική συνδρομή 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του νέου 
θεματικού στόχου που ορίζεται στην 
παράγραφο 10 για τη χρηματοδότηση 
πράξεων με σκοπό τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας.

8. Οι πρόσθετοι πόροι που δεν 
διατίθενται για τεχνική συνδρομή 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του νέου 
θεματικού στόχου που ορίζεται στην 
παράγραφο 10 για τη χρηματοδότηση 
πράξεων με σκοπό τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19, με 
έμφαση, για παράδειγμα, στην 
αναζωογόνηση των τομέων του 
τουρισμού και της υγείας, καθώς και 
άλλων τομέων που έχουν πληγεί 
περισσότερο, καθώς και την προετοιμασία 
μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 175
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι πρόσθετοι πόροι που δεν 
διατίθενται για τεχνική συνδρομή 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του νέου 
θεματικού στόχου που ορίζεται στην 
παράγραφο 10 για τη χρηματοδότηση 
πράξεων με σκοπό τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας.

8. Οι πρόσθετοι πόροι που δεν 
διατίθενται για τεχνική συνδρομή 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του νέου 
θεματικού στόχου που ορίζεται στην 
παράγραφο 10 για τη χρηματοδότηση 
πράξεων με σκοπό τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και την 
προετοιμασία μιας πράσινης, 
ανταγωνιστικής, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου.)

Or. en

(Βλ. διατύπωση στις προτεινόμενες αιτιολογικές σκέψεις.)

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του Ταμείου θα πρέπει να είναι η συμβολή στη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής 
ευρωπαϊκής οικονομίας που θα συμβάλλει στην ανάκαμψη της ΕΕ.

Τροπολογία 176
Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι πρόσθετοι πόροι που δεν 
διατίθενται για τεχνική συνδρομή 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του νέου 
θεματικού στόχου που ορίζεται στην 
παράγραφο 10 για τη χρηματοδότηση 
πράξεων με σκοπό τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας.

8. Οι πρόσθετοι πόροι που δεν 
διατίθενται για τεχνική συνδρομή 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του νέου 
θεματικού στόχου που ορίζεται στην 
παράγραφο 10 για τη χρηματοδότηση 
πράξεων με σκοπό τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
την προετοιμασία μιας δίκαιης πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας.
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Or. en

Τροπολογία 177
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τους 
πρόσθετους πόρους είτε σε έναν είτε σε 
περισσότερους χωριστούς άξονες στο 
πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος ή 
προγραμμάτων είτε σε νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 11. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 26 παράγραφος 1, το πρόγραμμα 
καλύπτει την περίοδο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2022, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 4 ανωτέρω.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τους 
πρόσθετους πόρους είτε σε έναν είτε σε 
περισσότερους χωριστούς άξονες στο 
πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος ή 
προγραμμάτων είτε σε νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 11. Οι πόροι θα διατεθούν 
πρωτίστως σε περιφερειακά 
προγράμματα, σε περίπτωση που έχουν 
σχεδιαστεί τέτοια προγράμματα, 
σύμφωνα με τον στόχο για κατεύθυνση 
των πόρων προς τις περιοχές που έχουν 
υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Η αρχή 
της εταιρικής σχέσης θα εφαρμοστεί 
πλήρως στον προγραμματισμό και την 
υλοποίηση των πόρων σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού και 
τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για 
την εταιρική σχέση. Κατά παρέκκλιση από 
το άρθρο 26 παράγραφος 1, το πρόγραμμα 
καλύπτει την περίοδο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2022, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 4 ανωτέρω.

Or. en

Τροπολογία 178
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός αριθ. 1303/2013
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Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τους 
πρόσθετους πόρους είτε σε έναν είτε σε 
περισσότερους χωριστούς άξονες στο 
πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος ή 
προγραμμάτων είτε σε νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 11. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 26 παράγραφος 1, το πρόγραμμα 
καλύπτει την περίοδο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2022, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 4 ανωτέρω.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τους 
πρόσθετους πόρους είτε σε έναν είτε σε 
περισσότερους χωριστούς άξονες στο 
πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος ή 
προγραμμάτων είτε σε νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 11. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 26 παράγραφος 1, το πρόγραμμα 
καλύπτει την περίοδο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2022 ή την 31η Δεκεμβρίου 
2024 όταν ισχύει η παρέκκλιση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 179
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τους 
πρόσθετους πόρους είτε σε έναν είτε σε 
περισσότερους χωριστούς άξονες στο 
πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος ή 
προγραμμάτων είτε σε νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 11. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 26 παράγραφος 1, το πρόγραμμα 
καλύπτει την περίοδο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2022, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 4 ανωτέρω.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τους 
πρόσθετους πόρους είτε σε έναν είτε σε 
περισσότερους χωριστούς άξονες στο 
πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος ή 
προγραμμάτων είτε σε νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 11. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 26 παράγραφος 1, το πρόγραμμα 
καλύπτει την περίοδο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2022 ή την 31η Δεκεμβρίου 
2023 όταν ισχύει η παρέκκλιση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου.
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Or. en

Τροπολογία 180
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 
τους πρόσθετους πόρους είτε σε έναν είτε 
σε περισσότερους χωριστούς άξονες στο 
πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος ή 
προγραμμάτων είτε σε νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 11. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 26 παράγραφος 1, το πρόγραμμα 
καλύπτει την περίοδο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2022, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 4 ανωτέρω.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 26 
παράγραφος 1, το πρόγραμμα καλύπτει την 
περίοδο έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 ή 
την 31η Δεκεμβρίου 2024 όταν ισχύει η 
παρέκκλιση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 181
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τους 
πρόσθετους πόρους είτε σε έναν είτε σε 
περισσότερους χωριστούς άξονες στο 
πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος ή 
προγραμμάτων είτε σε νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 11. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 26 παράγραφος 1, το πρόγραμμα 
καλύπτει την περίοδο έως την 31η 

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τους 
πρόσθετους πόρους είτε σε έναν είτε σε 
περισσότερους άξονες προτεραιότητας 
στο πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος ή 
προγραμμάτων είτε σε νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 11. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 26 παράγραφος 1, το πρόγραμμα 
καλύπτει την περίοδο έως την 31η 
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Δεκεμβρίου 2022, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 4 ανωτέρω.

Δεκεμβρίου 2022, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 182
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof 
Hetman, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση.

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υποδομές, τα 
συστήματα και τις υπηρεσίες υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής και 
συμβουλευτικής στήριξης στις ΜΜΕ, για 
επενδύσεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
για επενδύσεις σε υποδομή με σκοπό την 
παροχή βασικών υπηρεσιών στους πολίτες 
που ζουν στις αγροτικές, νησιωτικές, 
ορεινές και εξόχως απόκεντρες περιοχές 
ή για μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση, όπως ο 
τουρισμός. Οι πρόσθετοι πόροι μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιούνται για την 
ανάπτυξη κέντρων αριστείας για 
συγκεκριμένες νόσους και υγειονομικές 
κρίσεις στην ΕΕ, μέσω της παροχής 
οικονομικής στήριξης για την προμήθεια 
φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, καθώς και μέσω της στήριξης 
της πρόσθετης εξειδίκευσης ήδη 
συσταθέντων κέντρων για σύνθετες 
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νόσους και έρευνα για ιούς, τα οποία θα 
διευκολύνουν την ισότιμη πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη, θα περιορίσουν 
τις μη καλυπτόμενες ιατρικές ανάγκες και 
θα αυξήσουν την ανθεκτικότητα σε 
μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 183
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση.

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα, 
προσωπικό και υπηρεσίες για τις 
υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
των οίκων ευγηρίας, καθώς και για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, καθώς και στήριξης για την 
προσαρμογή στην τηλεργασία για πράξεις 
που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια 
ψηφιακή και πράσινη οικονομία, για 
επενδύσεις σε υποδομή με σκοπό την 
παροχή βασικών υπηρεσιών στους πολίτες, 
μεταξύ άλλων στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, στις αγροτικές περιοχές και 
στις περιοχές με πληθυσμιακή 
συρρίκνωση, καθώς και στις περιοχές 
στις οποίες συντελείται βιομηχανική 
μετάβαση, ή για μέτρα οικονομικής 
στήριξης των περιφερειών εκείνων που 
εξαρτώνται περισσότερο από τομείς που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, 
όπως ο τουρισμός και ο πολιτισμός.

Or. en
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Τροπολογία 184
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση.

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας και τις 
υπηρεσίες κοινωνικο-υγειονομικής 
περίθαλψης (συμπεριλαμβανομένων των 
κέντρων ημερήσιας φροντίδας 
ηλικιωμένων και των οίκων ευγηρίας), 
για την παροχή στήριξης με τη μορφή 
κεφαλαίων κίνησης ή επενδυτικής 
στήριξης στις ΜΜΕ, για επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια 
ψηφιακή, ανταγωνιστική και πράσινη 
οικονομία, για επενδύσεις σε υποδομή με 
σκοπό την παροχή βασικών υπηρεσιών 
στους πολίτες ή για μέτρα οικονομικής 
στήριξης των περιφερειών εκείνων που 
εξαρτώνται περισσότερο από τομείς που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου.)

Or. en

(Βλ. προτεινόμενες αιτιολογικές σκέψεις.)

Αιτιολόγηση

Οι επιπτώσεις της κρίσης της νόσου COVID-19 έχουν ήδη πλήξει τους ηλικιωμένους (3η και 4η 
ηλικία), καθώς και τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ τόσο οι μεν όσο και οι δε 
έχουν επηρεαστεί από άποψη σωματικής και ψυχικής υγείας λόγω της απομόνωσης.

Τροπολογία 185
Raffaele Fitto
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση.

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που έχουν πληγεί περισσότερο 
από την κρίση αλλά και θεμελιωδών 
τομέων όπως ο πολιτισμός και ο 
τουρισμός.

Or. it

Τροπολογία 186
Pedro Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
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οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση.

οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση. Θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθούν άλλες επενδύσεις με 
δυνατότητες δημιουργίας πολλών θέσεων 
εργασίας, όπως οι επενδύσεις στην 
αστική αναβάθμιση.

Or. en

Τροπολογία 187
Christian Doleschal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση.

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ανάγκες των παραμεθόριων περιοχών.

Or. en

Τροπολογία 188
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση.

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή, με γνώμονα την αρχή του «μη 
βλάπτειν», με σκοπό την αμερόληπτη 
παροχή βασικών υπηρεσιών στους πολίτες, 
μεταξύ άλλων στις αγροτικές περιοχές, ή 
για μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση.

Or. en

Τροπολογία 189
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις ΜΜΕ 
και τις επιχειρήσεις της κοινωνικής 
οικονομίας, ιδίως σε τομείς όπως ο 
τουρισμός και ο πολιτισμός, για 
επενδύσεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, 
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οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση.

για επενδύσεις σε υποδομή με σκοπό την 
παροχή βασικών υπηρεσιών στους πολίτες 
ή για μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση.

Or. en

Τροπολογία 190
Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση.

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, 
για την παροχή στήριξης με τη μορφή 
κεφαλαίων κίνησης ή επενδυτικής 
στήριξης στις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις 
της κοινωνικής οικονομίας, για 
επενδύσεις που συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια δίκαιη ψηφιακή και πράσινη 
οικονομία, για επενδύσεις σε υποδομή με 
σκοπό την παροχή βασικών υπηρεσιών 
στους πολίτες ή για μέτρα οικονομικής 
στήριξης των περιφερειών εκείνων που 
εξαρτώνται περισσότερο από τομείς που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.

Or. en

Τροπολογία 191
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
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Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση.

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
υγείας σε παραμεθόριες περιοχές, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες, μεταξύ άλλων 
στις αγροτικές περιοχές, ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση.

Or. en

Τροπολογία 192
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι είναι 
επιλέξιμοι από την 1η Φεβρουαρίου 2020 
και χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
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εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση.

οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
αλλαγές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 193
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β– παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση.

Για το ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των επενδύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για τις υπηρεσίες υγείας, για την 
παροχή στήριξης με τη μορφή κεφαλαίων 
κίνησης ή επενδυτικής στήριξης στις 
ΜΜΕ, για επενδύσεις που συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και 
πράσινη οικονομία, για επενδύσεις σε 
υποδομή με σκοπό την παροχή βασικών 
υπηρεσιών στους πολίτες ή για μέτρα 
οικονομικής στήριξης των περιφερειών 
εκείνων που εξαρτώνται περισσότερο από 
τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση, καθώς και των λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιφερειών.

Or. es

Τροπολογία 194
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof 
Hetman, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά.

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη του εκσυγχρονισμού της αγοράς 
εργασίας, των συστημάτων υγείας και 
των κοινωνικών συστημάτων, καθώς και 
ολοκληρωμένων στρατηγικών διά βίου 
μάθησης με στόχο την αντιμετώπιση της 
μακροχρόνιας ανεργίας και τη στήριξη 
της διατήρησης της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και σημαντικής στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις και για τα άτομα που ζουν σε 
αγροτικές, νησιωτικές, ορεινές και 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, για τη 
στήριξη μέτρων απασχόλησης των νέων, 
για εκπαίδευση και κατάρτιση, για 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιδίως για τη στήριξη 
της διπλής πράσινης και ψηφιακής 
μετάβασης, και για την ενίσχυση της 
πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί σε μέτρα για τη στήριξη της 
κατάρτισης και της κινητικότητας των 
εργαζομένων στους τομείς της 
υγειονομικής περίθαλψης και της 
κοινωνικής πρόνοιας, ιδίως στο πλαίσιο 
της αύξησης της ανθεκτικότητας σε 
πιθανές μελλοντικές κρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 195
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Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά.

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη μέτρων για την κοινωνική ένταξη 
και την εξάλειψη της φτώχειας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια 
και την ισότητα των φύλων, της 
διατήρησης της απασχόλησης, μεταξύ 
άλλων στις αγροτικές περιοχές, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε καθολικές, 
προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές και 
υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας χωρίς αποκλεισμούς, 
μεταξύ άλλων για τα παιδιά. Οι πρόσθετοι 
πόροι θα χρησιμοποιούνται επίσης για 
την ανάπτυξη εργαλείων, 
κατευθυντήριων γραμμών και 
προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με 
την ισότητα των φύλων, τα οποία θα είναι 
προσαρμοσμένα στους ειδικούς τομείς 
πολιτικής που καλύπτει η πολιτική 
συνοχής, με απτά παραδείγματα όσον 
αφορά τον τρόπο ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου.
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Τροπολογία 196
Vera Tax

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά.

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά. Η στήριξη της Ένωσης 
σ’ αυτά τα συστήματα μειωμένου 
ωραρίου εργασίας θα είναι περιορισμένη 
χρονικά και θα εξαρτάται από τη 
διατήρηση του ίδιου επιπέδου συνθηκών 
και δικαιωμάτων εργασίας και 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων της 
προστασίας έναντι απολύσεων και 
μείωσης των μισθών. Οι αποδέκτες της 
στήριξης της Ένωσης δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να χορηγούν 
πριμοδοτήσεις σε διοικητικά στελέχη ή 
να καταβάλλουν μερίσματα σε μετόχους, 
να έχουν την έδρα τους σε φορολογικούς 
παραδείσους ή να υπονομεύουν τις 
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συλλογικές διαπραγματεύσεις ούτε τη 
συμμετοχή ή τη συναπόφαση των 
εργαζομένων σε διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων της εταιρείας.

Or. en

Τροπολογία 197
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά.

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 
την αυτοαπασχόληση και την 
επιχειρηματικότητα, για εκπαίδευση, 
κατάρτιση, διά βίου μάθηση, για ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, καθώς και για αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και επανεκπαίδευση, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης, 
ανταγωνιστικής και ψηφιακής μετάβασης, 
και για την ενίσχυση της πρόσβασης σε 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για 
τα άτομα που έχουν πληγεί περισσότερο 
από αυτήν την πανδημία, τους 
ηλικιωμένους και τα άτομα με 
προβλήματα ψυχικής υγείας, μεταξύ 
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άλλων και για τα παιδιά.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου.)

Or. en

(Βλ. προτεινόμενες αιτιολογικές σκέψεις.)

Τροπολογία 198
Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για 
τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ 
άλλων για τα παιδιά.

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη των 
αναγκών των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, των αγροτικών περιοχών και 
των περιοχών με πληθυσμιακή 
συρρίκνωση, καθώς και των περιοχών 
στις οποίες συντελείται βιομηχανική 
μετάβαση, μεταξύ άλλων, αλλά όχι 
αποκλειστικά, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για 
τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, της στήριξης μέτρων για 
την απασχόληση των νέων, της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της 
μετάβασης προς ένα πιο ψηφιακό και 
επιγραμμικό εκπαιδευτικό σύστημα, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 
της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά και τα άτομα που βρίσκονται σε 
ευάλωτες καταστάσεις. Η στήριξη στα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου για τους 
μισθωτούς και τους 
αυτοαπασχολουμένους στο πλαίσιο της 
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πανδημίας COVID-19 μπορεί να 
παρέχεται ακόμη και αν η στήριξη αυτή 
δεν συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για 
την αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα 
αυτά επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 199
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά.

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι είναι 
επιλέξιμοι από την 1η Φεβρουαρίου 2020 
και χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου για τους μισθωτούς 
και προγραμμάτων στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά. Όλες οι πράξεις του ΕΚΤ 
για την ενίσχυση της ικανότητας 
αντιμετώπισης της κρίσης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων μειωμένου ωραρίου, στο 
πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 
μπορούν να προγραμματιστούν στο 
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πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 
που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i), ii) 
και v) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο β) σημείο iv) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1304/2013.
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
αλλαγές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 200
Pedro Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά.

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά. Παρέχεται επίσης στήριξη 
για τη μείωση της φτώχειας, μεταξύ 
άλλων μέσω μέτρων εισοδηματικής 
στήριξης, καθώς και για την ενίσχυση 
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της παροχής δημόσιων υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 201
Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά.

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, στην κοινωνική οικονομία 
και μέσω συστημάτων μειωμένου ωραρίου 
και στήριξης των αυτοαπασχολουμένων 
και των ελεύθερων επαγγελματιών, των 
καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον 
τομέα της δημιουργίας που 
απασχολούνται σε επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας, ακόμη και αν η στήριξη αυτή 
δεν συνδυάζεται με ενεργητικά μέτρα για 
την αγορά εργασίας, εκτός εάν τα μέτρα 
αυτά επιβάλλονται από το εθνικό δίκαιο. 
Οι πρόσθετοι πόροι διατίθενται επίσης για 
τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, ιδίως για τα άτομα που 
βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, για 
τη στήριξη μέτρων απασχόλησης των 
νέων, για εκπαίδευση και κατάρτιση, για 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιδίως για τη στήριξη 
της δίκαιης διπλής πράσινης και ψηφιακής 
μετάβασης, και για την ενίσχυση της 
πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 202
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά.

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
και στις αγροτικές περιοχές, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για διά βίου 
εκπαίδευση, εξατομικευμένη αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και κατάρτιση, για 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιδίως για τη στήριξη 
της δίκαιης διπλής πράσινης και ψηφιακής 
μετάβασης, και για την ενίσχυση της 
ισότιμης πρόσβασης σε υψηλής 
ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας, μεταξύ άλλων για τα παιδιά, 
τους ηλικιωμένους και τα άτομα με 
αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 203
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β– παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



AM\1210606EL.docx 153/183 PE655.753v01-00

EL

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά.

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
ιδίως στους τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση, μεταξύ 
άλλων, μέσω συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά.

Or. es

Τροπολογία 204
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 

Για το ΕΚΤ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης, 
μεταξύ άλλων, μέσω συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου και στήριξης των 
αυτοαπασχολουμένων, ακόμη και αν η 
στήριξη αυτή δεν συνδυάζεται με 
ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, 
εκτός εάν τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από 
το εθνικό δίκαιο. Οι πρόσθετοι πόροι 
διατίθενται επίσης για τη στήριξη της 
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δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ιδίως για τη στήριξη της διπλής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης, και για την 
ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταξύ άλλων 
για τα παιδιά.

δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για 
τους πολίτες που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, για τη στήριξη μέτρων 
απασχόλησης των νέων, για εκπαίδευση 
και κατάρτιση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και για την ενίσχυση της πρόσβασης σε 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 
μεταξύ άλλων για τα παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 205
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΓΤΑΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη 
στήριξη των γεωργών και των γεωργικών 
ΜΜΕ, καθώς και για την παροχή 
βοήθειας ώστε να διασφαλίσουν τη 
συνέχιση των δραστηριοτήτων τους. Οι 
πρόσθετοι πόροι βοηθούν επίσης τον 
γεωργικό τομέα και τον τομέα των 
τροφίμων να αντιμετωπίσουν τις 
οικονομικές διαταραχές που 
προκλήθηκαν στον γεωργικό τομέα και 
στις αγροτικές κοινότητες, οι οποίες 
οδήγησαν σε προβλήματα ρευστότητας 
και ταμειακών ροών για τους γεωργούς 
και τις μικρές αγροτικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση 
γεωργικών προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 206
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν ότι η ισότητα των φύλων 
και η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου λαμβάνονται υπόψη και 
προάγονται σε όλα τα στάδια της 
προετοιμασίας και της υλοποίησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, μεταξύ 
άλλων σε σχέση με την παρακολούθηση, 
την υποβολή εκθέσεων και την 
αξιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 207
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 – εδάφιο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το ΕΤΘΑ, οι πρόσθετοι πόροι 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τον 
μετριασμό της αναστολής των 
δραστηριοτήτων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και του επακόλουθου 
κινδύνου απειλής των αγορών 
θαλασσινών προϊόντων λόγω των 
σημαντικών κοινωνικοοικονομικών 
συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού 
και της ανάγκης για ρευστότητα στην 
οικονομία για τις προαναφερθείσες 
δραστηριότητες.

Or. en
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Τροπολογία 208
Pedro Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν τους πρόσθετους πόρους 
για την αύξηση του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης των έργων, για το 
τμήμα των επενδύσεων που θα εκτελεστεί 
από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2021, ακόμη και αν τα 
έργα ξεκίνησαν ή εγκρίθηκαν πριν από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 209
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β– παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Με εξαίρεση την τεχνική συνδρομή 
που αναφέρεται στην παράγραφο 6 και 
τους πρόσθετους πόρους που 
χρησιμοποιούνται για το ΤΕΒΑ, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 έβδομο 
εδάφιο, οι πρόσθετοι πόροι διατίθενται για 
πράξεις στο πλαίσιο του νέου θεματικού 
στόχου «Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας», ο οποίος 
συμπληρώνει τους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 9.

9. Με εξαίρεση την τεχνική συνδρομή 
που αναφέρεται στην παράγραφο 6 και 
τους πρόσθετους πόρους που 
χρησιμοποιούνται για το ΤΕΒΑ, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 έβδομο 
εδάφιο, οι πρόσθετοι πόροι διατίθενται για 
πράξεις στο πλαίσιο του νέου θεματικού 
στόχου «Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, καινοτόμου, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας», ο 
οποίος συμπληρώνει τους θεματικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9.
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Or. es

Τροπολογία 210
Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Με εξαίρεση την τεχνική συνδρομή 
που αναφέρεται στην παράγραφο 6 και 
τους πρόσθετους πόρους που 
χρησιμοποιούνται για το ΤΕΒΑ, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 έβδομο 
εδάφιο, οι πρόσθετοι πόροι διατίθενται για 
πράξεις στο πλαίσιο του νέου θεματικού 
στόχου «Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας», ο οποίος 
συμπληρώνει τους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 9.

9. Με εξαίρεση την τεχνική συνδρομή 
που αναφέρεται στην παράγραφο 6 και 
τους πρόσθετους πόρους που 
χρησιμοποιούνται για το ΤΕΒΑ, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 έβδομο 
εδάφιο, οι πρόσθετοι πόροι διατίθενται για 
πράξεις στο πλαίσιο του νέου θεματικού 
στόχου «Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και προετοιμασία μιας 
δίκαιης πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας», ο 
οποίος συμπληρώνει τους θεματικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 211
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο θεματικός στόχος που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο διατίθεται αποκλειστικά για 
τον προγραμματισμό των πρόσθετων 
πόρων. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
96 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ), 
δεν συνδυάζεται με άλλες επενδυτικές 

Ο θεματικός στόχος που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο διατίθεται αποκλειστικά για 
τον προγραμματισμό των πρόσθετων 
πόρων.
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προτεραιότητες.

Or. en

Τροπολογία 212
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 9 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης 
που ορίζεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) καθορίζει την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για τα έτη 2020, 2021 
και, κατά περίπτωση, 2022, χωρίς να 
προσδιορίζει ποσά για το αποθεματικό 
επίδοσης και χωρίς κατανομή ανά 
κατηγορία περιφερειών.

Το αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης 
που ορίζεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) καθορίζει την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για τα έτη 2020, 2021 
και, κατά περίπτωση, 2022 και 2023, χωρίς 
να προσδιορίζει ποσά για το αποθεματικό 
επίδοσης και χωρίς κατανομή ανά 
κατηγορία περιφερειών.

Or. en

Τροπολογία 213
Pedro Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 9 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης 
που ορίζεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) καθορίζει την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για τα έτη 2020, 2021 
και, κατά περίπτωση, 2022, χωρίς να 
προσδιορίζει ποσά για το αποθεματικό 
επίδοσης και χωρίς κατανομή ανά 
κατηγορία περιφερειών.

Το αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης 
που ορίζεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) καθορίζει την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων, χωρίς να προσδιορίζει 
ποσά για το αποθεματικό επίδοσης και 
χωρίς κατανομή ανά κατηγορία 
περιφερειών, για το 2020 και, κατά 
περίπτωση, αναθεωρείται για το 2021 και 
το 2022.
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Or. en

Τροπολογία 214
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 9 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης 
που ορίζεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) καθορίζει την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για τα έτη 2020, 2021 
και, κατά περίπτωση, 2022, χωρίς να 
προσδιορίζει ποσά για το αποθεματικό 
επίδοσης και χωρίς κατανομή ανά 
κατηγορία περιφερειών.

Το αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης 
που ορίζεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) καθορίζει την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για τα έτη 2020, 2021 
και, κατά περίπτωση, 2022, 2023 και 2024, 
χωρίς να προσδιορίζει ποσά για το 
αποθεματικό επίδοσης και χωρίς κατανομή 
ανά κατηγορία περιφερειών.

Or. en

Τροπολογία 215
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 9 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης 
που ορίζεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) καθορίζει την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για τα έτη 2020, 2021 
και, κατά περίπτωση, 2022, χωρίς να 
προσδιορίζει ποσά για το αποθεματικό 
επίδοσης και χωρίς κατανομή ανά 
κατηγορία περιφερειών.

Το αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης 
που ορίζεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) καθορίζει την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για τα έτη 2020, 2021 
και, κατά περίπτωση, 2022, 2023 και 2024, 
χωρίς να προσδιορίζει ποσά για το 
αποθεματικό επίδοσης και χωρίς κατανομή 
ανά κατηγορία περιφερειών.

Or. en



PE655.753v01-00 160/183 AM\1210606EL.docx

EL

Τροπολογία 216
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 9 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης 
που ορίζεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) καθορίζει την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για τα έτη 2020, 2021 
και, κατά περίπτωση, 2022, χωρίς να 
προσδιορίζει ποσά για το αποθεματικό 
επίδοσης και χωρίς κατανομή ανά 
κατηγορία περιφερειών.

Το αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης 
που ορίζεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) καθορίζει την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων για τα έτη 2020, 2021 
και, κατά περίπτωση, 2022, χωρίς να 
προσδιορίζει ποσά για το αποθεματικό 
επίδοσης.

Or. en

Τροπολογία 217
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 9 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 30 
παράγραφος 1, οι αιτήσεις που 
υποβάλλονται από κράτος μέλος για την 
τροποποίηση προγράμματος πρέπει να 
είναι δεόντως αιτιολογημένες και να 
προσδιορίζουν ιδίως τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο των αλλαγών στο πρόγραμμα 
για τη στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
COVID-19 και για την προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας. Οι αιτήσεις 
συνοδεύονται από το αναθεωρημένο 
πρόγραμμα.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 30 
παράγραφος 1, οι αιτήσεις που 
υποβάλλονται από κράτος μέλος για την 
τροποποίηση προγράμματος πρέπει να 
είναι δεόντως αιτιολογημένες και να 
προσδιορίζουν ιδίως τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο των αλλαγών στο πρόγραμμα 
για τη στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
COVID-19 και για την προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης των συστημάτων υγείας και 
της οικονομίας. Οι αιτήσεις συνοδεύονται 
από το αναθεωρημένο πρόγραμμα.

Or. en
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Τροπολογία 218
Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 9 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 30 
παράγραφος 1, οι αιτήσεις που 
υποβάλλονται από κράτος μέλος για την 
τροποποίηση προγράμματος πρέπει να 
είναι δεόντως αιτιολογημένες και να 
προσδιορίζουν ιδίως τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο των αλλαγών στο πρόγραμμα 
για τη στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
COVID-19 και για την προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας. Οι αιτήσεις 
συνοδεύονται από το αναθεωρημένο 
πρόγραμμα.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 30 
παράγραφος 1, οι αιτήσεις που 
υποβάλλονται από κράτος μέλος για την 
τροποποίηση προγράμματος πρέπει να 
είναι δεόντως αιτιολογημένες και να 
προσδιορίζουν ιδίως τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο των αλλαγών στο πρόγραμμα 
για τη στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
COVID-19 και για την προετοιμασία μιας 
δίκαιης πράσινης, ψηφιακής και 
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας. Οι 
αιτήσεις συνοδεύονται από το 
αναθεωρημένο πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 219
Pedro Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 9, όταν ένα κράτος μέλος 
σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τους 
πρόσθετους πόρους για τους σκοπούς της 
παραγράφου 8α, αυτοί οι πόροι 
προγραμματίζονται σε προτεραιότητες 
που περιλαμβάνουν τα έργα των οποίων 
το ποσοστό συγχρηματοδότησης θα 
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αυξηθεί.

Or. en

Τροπολογία 220
Tom Berendsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 26 
παράγραφος 4, μπορεί να καταρτιστεί νέο 
ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα από τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του νέου 
θεματικού στόχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10. Δεν απαιτείται εκ των 
προτέρων αξιολόγηση, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 55.

10. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 26 
παράγραφος 4, μπορεί να καταρτιστεί νέο 
ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα από τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του νέου 
θεματικού στόχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση των πρόσθετων κονδυλίων συμμορφώνεται όσο το 
δυνατόν καλύτερα με τους στόχους της Ένωσης, είναι σημαντική η δυνατότητα ελέγχου των 
έργων έναντι των υφιστάμενων εκ των προτέρων συνθηκών. Επομένως, η υποχρέωση αυτή δεν 
πρέπει να αποποιείται.

Τροπολογία 221
Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 10 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 96 
παράγραφος 2 στοιχείο α), όταν θεσπίζεται 
νέο τέτοιο επιχειρησιακό πρόγραμμα, η 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 96 
παράγραφος 2 στοιχείο α), όταν θεσπίζεται 
νέο τέτοιο επιχειρησιακό πρόγραμμα, η 
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αιτιολόγηση πρέπει να εξηγεί τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο του 
επιχειρησιακού προγράμματος στη στήριξη 
της αποκατάστασης των συνεπειών της 
κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19 και 
στην προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας.

αιτιολόγηση πρέπει να εξηγεί τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο του 
επιχειρησιακού προγράμματος στη στήριξη 
της αποκατάστασης των συνεπειών της 
κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19 και 
στην προετοιμασία μιας δίκαιης πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 222
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 10 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 29 
παράγραφοι 3 και 4 και το άρθρο 30 
παράγραφος 2, η Επιτροπή εγκρίνει κάθε 
νέο ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα ή 
κάθε τροποποίηση υφιστάμενου 
προγράμματος εντός 10 εργάσιμων 
ημερών από την υποβολή τους από 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 223
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 10 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 
παράγραφος 5, η παραβίαση 
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οποιασδήποτε υποχρέωσης 
επιβαλλόμενης στα κράτη μέλη από τον 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την 
εταιρική σχέση συνιστά παρατυπία που 
οδηγεί σε δημοσιονομική διόρθωση.

Or. en

Τροπολογία 224
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 65 παράγραφος 4, σε περίπτωση 
επιστροφής δαπανών βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 67 παράγραφος 1 
πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ), οι 
ενέργειες που συνιστούν τη βάση 
επιστροφής δαπανών πρέπει να έχουν 
εκτελεστεί κατά το διάστημα από την 
1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2024.

Or. en

Τροπολογία 225
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 65 παράγραφος 9, οι δαπάνες για 
πράξεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο 
του θεματικού στόχου που ορίζεται στην 



AM\1210606EL.docx 165/183 PE655.753v01-00

EL

παράγραφο 9 είναι επιλέξιμες από την 
1η Φεβρουαρίου 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή του στοιχείου δ) του άρθρου 92β παράγραφος 12 μπορεί να μην επαρκεί από μόνη 
της για να εξασφαλιστεί η αναδρομική ισχύς των δαπανών από την 1η Φεβρουαρίου 2020, 
δεδομένου ότι η παρέκκλιση στο πλαίσιο της CRII συνδεόταν μόνο με δαπάνες έκτακτης 
ανάγκης. Κατά συνέπεια, με αυτήν την προσθήκη διευκρινίζεται ότι μπορεί επίσης να 
παρασχεθεί αναδρομικά στήριξη για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις.

Τροπολογία 226
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10β. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 141 παράγραφος 1, εκτός από τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 138, 
για την τελευταία λογιστική χρήση, από 
την 1η Ιουλίου 2024 έως τις 30 Ιουνίου 
2025, τα κράτη μέλη υποβάλλουν τελική 
έκθεση υλοποίησης για το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ή την τελευταία ετήσια 
έκθεση υλοποίησης για το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το 
ΕΤΘΑ.

Or. en

Τροπολογία 227
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 10 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10γ. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 136 παράγραφος 2, το 
συγκεκριμένο μέρος των αναλήψεων 
υποχρεώσεων που είναι ακόμη ανοικτό 
στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και στις 
31 Δεκεμβρίου 2024 αποδεσμεύεται, εάν 
κάποιο από τα έγγραφα που απαιτούνται 
δυνάμει του άρθρου 141 παράγραφος 1 
δεν έχει υποβληθεί στην Επιτροπή έως 
την προθεσμία που αναφέρεται στο 
άρθρο 141 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 228
Christian Doleschal, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 – παράγραφος 11 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 56 
παράγραφος 3 και από το άρθρο 114 
παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2024 θα έχει διενεργηθεί τουλάχιστον μία 
αξιολόγηση για τους πρόσθετους πόρους, 
ώστε να κριθεί κατά πόσον ήταν 
αποτελεσματική και αποδοτική η χρήση 
τους, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους και 
ο βαθμός στον οποίο συνέβαλαν στον 
θεματικό στόχο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 56 
παράγραφος 3 και από το άρθρο 114 
παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2024 θα έχει διενεργηθεί τουλάχιστον μία 
αξιολόγηση για τους πρόσθετους πόρους, 
ώστε να κριθεί κατά πόσον ήταν 
αποτελεσματική και αποδοτική η χρήση 
τους, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους και 
ο βαθμός στον οποίο συνέβαλαν στον 
θεματικό στόχο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου. Έως 
την ίδια ημερομηνία, η Επιτροπή 
διενεργεί ειδική εκ των υστέρων 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, 
της αποδοτικότητας και του αντικτύπου 
της χρηματοδοτικής στήριξης που 
χορηγείται στο πλαίσιο του REACT-EU.

Or. en
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Τροπολογία 229
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 11 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 56 
παράγραφος 3 και από το άρθρο 114 
παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2024 θα έχει διενεργηθεί τουλάχιστον μία 
αξιολόγηση για τους πρόσθετους πόρους, 
ώστε να κριθεί κατά πόσον ήταν 
αποτελεσματική και αποδοτική η χρήση 
τους, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους και 
ο βαθμός στον οποίο συνέβαλαν στον 
θεματικό στόχο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 56 
παράγραφος 3 και από το άρθρο 114 
παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2023 θα έχει διενεργηθεί τουλάχιστον μία 
αξιολόγηση για τους πρόσθετους πόρους, 
ώστε να κριθεί κατά πόσον ήταν 
αποτελεσματική και αποδοτική η χρήση 
τους, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους, ο 
συμμετοχικός τους χαρακτήρας, η 
συμμόρφωσή τους με τους στόχους για 
την ισότητα των φύλων, καθώς και ο 
βαθμός στον οποίο συνέβαλαν στον 
θεματικό στόχο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου. Η 
διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου με βάση 
το φύλο αποτελεί υποχρεωτικό μέρος των 
εν λόγω αξιολογήσεων.

Or. en

Τροπολογία 230
Tom Berendsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 11 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 56 
παράγραφος 3 και από το άρθρο 114 
παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 56 
παράγραφος 3 και από το άρθρο 114 
παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
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διασφαλίζουν ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2024 θα έχει διενεργηθεί τουλάχιστον μία 
αξιολόγηση για τους πρόσθετους πόρους, 
ώστε να κριθεί κατά πόσον ήταν 
αποτελεσματική και αποδοτική η χρήση 
τους, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους και 
ο βαθμός στον οποίο συνέβαλαν στον 
θεματικό στόχο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.

διασφαλίζουν ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2024 θα έχει διενεργηθεί τουλάχιστον μία 
αξιολόγηση για τους πρόσθετους πόρους, 
ώστε να κριθεί κατά πόσον ήταν 
αποτελεσματική και αποδοτική η χρήση 
τους, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους και 
ο βαθμός στον οποίο συνέβαλαν στον 
θεματικό στόχο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου. 
Προς τον σκοπό αυτό, υποχρεούνται να 
κάνουν χρήση ειδικών για κάθε 
πρόγραμμα δεικτών που διατίθενται από 
την Επιτροπή.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η χρήση των ίδιων ειδικών για κάθε πρόγραμμα δεικτών από τα κράτη μέλη διευκολύνει την εκ 
των υστέρων αξιολόγηση.

Τροπολογία 231
Monika Vana, Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 11 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλα τα προγράμματα που υλοποιούνται 
στο πλαίσιο του REACT-EU 
εξασφαλίζουν ισότητα των φύλων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, 
της υλοποίησης, της παρακολούθησης 
και της αξιολόγησής τους. Εξασφαλίζουν 
επίσης ίσες ευκαιρίες για όλους, χωρίς να 
εισάγουν διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, 
χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή 
κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή 
κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους 
εθνικής μειονότητας, περιουσίας, 
γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου 
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προσανατολισμού, ενισχύοντας κατά 
αυτόν τον τρόπο την κοινωνική ένταξη 
και μειώνοντας τις ανισότητες.

Or. en

Τροπολογία 232
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 65 παράγραφος 2, μια δαπάνη 
είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από 
τα ΕΔΕΤ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί 
από έναν δικαιούχο και έχει πληρωθεί το 
διάστημα από την ημερομηνία υποβολής 
του προγράμματος στην Επιτροπή ή από 
την 1η Ιανουαρίου 2014, αναλόγως του 
ποια ημερομηνία προηγείται, έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2024.

Or. en

Τροπολογία 233
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 12 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Οι ακόλουθες διατάξεις δεν 
εφαρμόζονται στους πρόσθετους πόρους:

12. Οι ακόλουθες διατάξεις δεν 
εφαρμόζονται στους πρόσθετους πόρους 
για κράτος μέλος που συμμετέχει στην 
ενισχυμένη συνεργασία για την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία:
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Or. en

Τροπολογία 234
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 12 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) απαιτήσεις σχετικά με τη 
θεματική συγκέντρωση, καθώς και 
κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί για 
τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, όπως 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή 
στους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο, 
κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 235
Tom Berendsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 12 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, 
κατά παρέκκλιση από το άρθρο 19 και 
τους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 236
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 12 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) μακροοικονομική αιρεσιμότητα, 
κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23·

Or. en

Τροπολογία 237
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β– παράγραφος 12 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η παρέκκλιση που προβλέπεται 
στο άρθρο 65 παράγραφος 10 δεύτερο 
εδάφιο, σύμφωνα με την οποία ορίζεται 
ως ημερομηνία επιλεξιμότητας η 1η 
Φεβρουαρίου 2020 για πράξεις ενίσχυσης 
των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων 
στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της 
COVID-19·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 238
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 12 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η παρέκκλιση που προβλέπεται 
στο άρθρο 65 παράγραφος 10 δεύτερο 

διαγράφεται
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εδάφιο, σύμφωνα με την οποία ορίζεται 
ως ημερομηνία επιλεξιμότητας η 1η 
Φεβρουαρίου 2020 για πράξεις ενίσχυσης 
των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων 
στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της 
COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 239
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 12 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η παρέκκλιση που προβλέπεται 
στο άρθρο 65 παράγραφος 10 δεύτερο 
εδάφιο, σύμφωνα με την οποία ορίζεται 
ως ημερομηνία επιλεξιμότητας η 1η 
Φεβρουαρίου 2020 για πράξεις ενίσχυσης 
των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων 
στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της 
COVID-19·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 240
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 12 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η παρέκκλιση που προβλέπεται 
στο άρθρο 65 παράγραφος 10 δεύτερο 
εδάφιο, σύμφωνα με την οποία ορίζεται 
ως ημερομηνία επιλεξιμότητας η 1η 

διαγράφεται
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Φεβρουαρίου 2020 για πράξεις ενίσχυσης 
των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων 
στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της 
COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 241
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 12 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η παρέκκλιση που προβλέπεται 
στο άρθρο 25α παράγραφος 7 για την 
επιλογή πράξεων που προωθούν την 
ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων στο 
πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της 
COVID-19, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
65 παράγραφος 10·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 242
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, 
Ondřej Knotek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 12 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η παρέκκλιση που προβλέπεται 
στο άρθρο 25α παράγραφος 7 για την 
επιλογή πράξεων που προωθούν την 
ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων στο 
πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της 
COVID-19, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
65 παράγραφος 10·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 243
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 12 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) τις απαιτήσεις που καθορίζονται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 για 
συνεργασία των δικαιούχων σε 
τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις 
συνιστώσες. Κατά παρέκκλιση, οι εταίροι 
Interreg συνεργάζονται σε τουλάχιστον 
μία συνιστώσα κατά την υλοποίηση 
έργων που χρηματοδοτούνται από τους 
πρόσθετους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 244
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, 
Ondřej Knotek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12α. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 65 παράγραφος 9, οι δαπάνες ή οι 
πράξεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο 
του θεματικού στόχου που ορίζεται στην 
παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου είναι 
επιλέξιμες από την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Or. en
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Τροπολογία 245
Christian Doleschal, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, σύμφωνα με το άρθρο 115 
παράγραφοι 1 και 3 και με το παράρτημα 
XII, τα κράτη μέλη και οι διαχειριστικές 
αρχές διασφαλίζουν ότι οι δυνητικοί 
δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, οι 
συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες των 
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και 
το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, τον 
όγκο και την επιπλέον στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

13. Κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, σύμφωνα με το άρθρο 115 
παράγραφοι 1 και 3 και με το παράρτημα 
XII, τα κράτη μέλη και οι διαχειριστικές 
αρχές διασφαλίζουν ότι οι δυνητικοί 
δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, οι 
συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες των 
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και 
το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, τον 
όγκο και την επιπλέον στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους. 
Σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 2, 
οι πράξεις που λαμβάνουν πρόσθετη 
στήριξη που προέρχεται από τους 
πρόσθετους πόρους δημοσιοποιούνται με 
πλήρη διαφάνεια. Θα καταχωρίζονται σε 
ένα ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης 
για τα κονδύλια της ΕΕ που θα αναπτύξει 
η Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 246
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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13α. Οι πρόσθετοι πόροι δεν θα 
καθίσταται διαθέσιμοι για επενδύσεις που 
σχετίζονται με την αναζήτηση, την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση, τη μεταφορά, τη 
μετάδοση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων ή για την κατασκευή 
αερολιμένων ή αυτοκινητοδρόμων.

Or. en

Τροπολογία 247
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
ισχυρούς μηχανισμούς για την αποφυγή 
περιπτώσεων απάτης και διαφθοράς, 
όπως ενισχυμένη συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Or. en

Τροπολογία 248
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 102 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α. Στο άρθρο 102, η παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

6. Οι δαπάνες για μεγάλο έργο μπορεί να 
περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής 
μετά την κοινοποίηση της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου ή μετά την υποβολή 

«6. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν 
εγκρίνει το μεγάλο έργο που επιλέχθηκε 
από τη διαχειριστική αρχή, η δήλωση 
δαπανών που ακολουθεί την έγκριση της 
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προς έγκριση της παραγράφου 2. Σε 
περίπτωση που η Επιτροπή δεν εγκρίνει το 
μεγάλο έργο που επιλέχθηκε από τη 
διαχειριστική αρχή, η δήλωση δαπανών 
που ακολουθεί την έγκριση της απόφασης 
της Επιτροπής διορθώνεται αναλόγως.

απόφασης της Επιτροπής διορθώνεται 
αναλόγως.

Σε περίπτωση αύξησης του ποσού των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών του 
μεγάλου έργου, απαιτείται τροποποίηση 
της απόφασης της Επιτροπής, εάν η 
αλλαγή υπερβαίνει το 15% των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών του έργου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Πιο συγκεκριμένα, λόγω της πανδημίας COVID-19, υπάρχει κίνδυνος μη έγκαιρης υλοποίησης 
των μεγάλων έργων. Για την απλούστευση των διαδικασιών υλοποίησης, απαιτούνται οι 
ακόλουθες αλλαγές στο άρθρο 102.

Τροπολογία 249
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 136 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2β. Στο άρθρο 136, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Το συγκεκριμένο μέρος των αναλήψεων 
υποχρεώσεων που είναι ακόμη ανοικτό 
στις 31 Δεκεμβρίου 2023 αποδεσμεύεται 
εάν κάποιο από τα έγγραφα που 
απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 141 
παράγραφος 1 δεν έχει υποβληθεί στην 
Επιτροπή έως την προθεσμία που 
αναφέρεται στο άρθρο 141 παράγραφος 1.

«2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το 
συγκεκριμένο μέρος των αναλήψεων 
υποχρεώσεων που είναι ακόμη ανοικτό 
στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και στις 
31 Δεκεμβρίου 2024 αποδεσμεύεται εάν 
κάποιο από τα έγγραφα που απαιτούνται 
δυνάμει του άρθρου 141 παράγραφος 1 δεν 
έχει υποβληθεί στην Επιτροπή έως την 
προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 141 
παράγραφος 1.

Or. en



PE655.753v01-00 178/183 AM\1210606EL.docx

EL

Αιτιολόγηση

Η αρχή της αποδέσμευσης (n+3) παραμένει σε ισχύ, ωστόσο οι αναλήψεις υποχρεώσεων για τα 
έτη 2020-2022 πρέπει να αποδεσμευτούν ένα έτος αργότερα.

Τροπολογία 250
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 141 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2γ. Στο άρθρο 141, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Εκτός από τα έγγραφα που αναφέρονται 
στο άρθρο 138, για την τελευταία 
λογιστική χρήση, από την 1η Ιουλίου 2023 
έως τις 30 Ιουνίου 2024, Τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν τελική έκθεση υλοποίησης για 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα ή την 
τελευταία ετήσια έκθεση υλοποίησης για 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ.

«1. Εκτός από τα έγγραφα που 
αναφέρονται στο άρθρο 138, για την 
τελευταία λογιστική χρήση, από την 1η 
Ιουλίου 2024 έως τις 30 Ιουνίου 2025, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν τελική έκθεση 
υλοποίησης για το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ή την τελευταία ετήσια έκθεση 
υλοποίησης για το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το 
ΕΤΘΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τελευταία λογιστική χρήση και τα έγγραφα κλεισίματος θα πρέπει να μετατεθούν κατά ένα 
έτος.

Τροπολογία 251
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1a
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά με το REACT-EU 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η οποία 
καλύπτει τις δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων για τα έτη 2020, 2021 και 
2022. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη των 
στόχων του REACT-EU, την 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων 
του, τα είδη των χρηματοδοτούμενων 
δράσεων, τους δικαιούχους και τους 
τελικούς αποδέκτες των χρηματοδοτικών 
κονδυλίων και την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του στην υποβοήθηση 
της οικονομικής ανάκαμψης. Η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο συμπληρωματική 
έκθεση αξιολόγησης έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2025, η οποία καλύπτει τις 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
για τα έτη 2023 και 2024 στο πλαίσιο της 
παρέκκλισης που αναφέρεται στο άρθρο 
92β παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013.

Or. en

Τροπολογία 252
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά με το REACT-EU 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η οποία 
καλύπτει τις δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων και τις πληρωμές, όπου 
αυτό είναι εφικτό, για τα έτη 2020, 2021 
και 2022. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη των 
στόχων του REACT-EU, την 
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αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων 
του, τα είδη των χρηματοδοτούμενων 
δράσεων, τους δικαιούχους και τους 
τελικούς αποδέκτες των χρηματοδοτικών 
κονδυλίων, καθώς και την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του στην υποβοήθηση 
της οικονομικής ανάκαμψης.

Or. en

Τροπολογία 253
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά με το REACT-EU 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, η οποία 
καλύπτει τις δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων για τα έτη 2020, 2021 και 
2022. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη των 
στόχων του REACT-EU, την 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων 
του, τις χρηματοδοτούμενες δράσεις, 
τους δικαιούχους και τους τελικούς 
αποδέκτες των χρηματοδοτικών 
κονδυλίων και την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του στην υποβοήθηση 
της οικονομικής ανάκαμψης, καθώς και 
εκτίμηση αντικτύπου με βάση το φύλο.

Or. en

Τροπολογία 254
Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Παράρτημα VII α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεθοδολογία κατανομής των έκτακτων 
πρόσθετων πόρων για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» με σκοπό την παροχή 
βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και 
για την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας ανά κράτος μέλος – άρθρο 92β 
παράγραφος 4

Μεθοδολογία κατανομής των έκτακτων 
πρόσθετων πόρων για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» με σκοπό την παροχή 
βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και για 
την προετοιμασία μιας δίκαιης πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας ανά κράτος μέλος – άρθρο 92β 
παράγραφος 4

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου.)

Or. en

Τροπολογία 255
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Παράρτημα VIIα – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τον αριθμό των ανέργων και 
των νέων ανέργων, η περίοδος αναφοράς 
είναι: ο μέσος όρος της περιόδου από τον 
Ιούνιο έως τον Αύγουστο 2020.

β) για τον αριθμό των ανέργων και 
των νέων ανέργων, η περίοδος αναφοράς 
είναι: ο μέσος όρος της περιόδου από τον 
Απρίλιο έως τον Ιούνιο 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο αρχικό κείμενο, θα μπορούσε να σημειωθεί εποχική 
αύξηση της απασχόλησης, ιδίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, για δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τον τουρισμό ή τον γεωργικό τομέα. Κατά συνέπεια, θα ήταν καλύτερο να 
προσδιοριστεί διαφορετική περίοδος, όπως το δεύτερο τρίμηνο.
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Τροπολογία 256
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Παράρτημα VIIα – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την εφαρμογή της μεθόδου που 
περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2 
σχετικά με τους πρόσθετους πόρους για το 
έτος 2020, θα χορηγηθεί στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες του επιπέδου 
NUTS 2 από τα κονδύλια που θα 
διατεθούν ένα ποσό που αντιστοιχεί σε 
ένταση ενίσχυσης 30 EUR ανά κάτοικο. 
Τα κονδύλια αυτά θα διανεμηθούν ανά 
περιφέρεια και κράτος μέλος με τρόπο 
αναλογικό ως προς τον συνολικό 
πληθυσμό στις περιφέρειες αυτές. Το 
υπολειπόμενο ποσό για το έτος 2020 θα 
κατανεμηθεί μεταξύ των κρατών μελών 
σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται 
στις παραγράφους 1 και 2.

Πριν από την εφαρμογή της μεθόδου που 
περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2 
σχετικά με τους πρόσθετους πόρους για το 
έτος 2020, θα χορηγηθεί στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες του επιπέδου 
NUTS 2 από τα κονδύλια που θα 
διατεθούν ένα ποσό που αντιστοιχεί σε 
ένταση ενίσχυσης 30 EUR ανά κάτοικο. 
Αυτά τα πρόσθετα και συμπληρωματικά 
κονδύλια θα διανεμηθούν ανά περιφέρεια 
και κράτος μέλος με τρόπο αναλογικό ως 
προς τον συνολικό πληθυσμό στις 
περιφέρειες αυτές. Τα εν λόγω κονδύλια 
θα πρέπει να προστεθούν στα κονδύλια τα 
οποία θα λάβει κάθε εξόχως απόκεντρη 
περιφέρεια στο πλαίσιο της κατανομής 
των εθνικών κονδυλίων όπως αυτή 
υπολογίζεται στις παραγράφους 1 και 2. 
Το υπολειπόμενο ποσό για το έτος 2020 θα 
κατανεμηθεί μεταξύ των κρατών μελών 
σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται 
στις παραγράφους 1 και 2.

Or. fr

Τροπολογία 257
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Παράρτημα VII – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τον αριθμό των ανέργων και 
των νέων ανέργων, η περίοδος αναφοράς 

β) για τον αριθμό των ανέργων και 
των νέων ανέργων, η περίοδος αναφοράς 
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είναι: ο μέσος όρος της περιόδου από τον 
Ιούνιο έως τον Αύγουστο 2021.

είναι: ο μέσος όρος της περιόδου από τον 
Απρίλιο έως τον Ιούνιο 2021.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο αρχικό κείμενο, θα μπορούσε να σημειωθεί εποχική 
αύξηση της απασχόλησης, ιδίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, για δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τον τουρισμό ή τον γεωργικό τομέα. Κατά συνέπεια, θα ήταν καλύτερο να 
προσδιοριστεί διαφορετική περίοδος, όπως το δεύτερο τρίμηνο.


