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Τροπολογία 1
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών (στο εξής: Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο), συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελεί το 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς στρατηγικές επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. 
Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον 
καθορισμό και τον συντονισμό των 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική 
και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση.

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών (στο εξής: Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο), συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελεί το 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς στρατηγικές επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. 
Η συμμετοχή περιφερειών, πόλεων και 
δήμων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου είναι σημαντική, ιδίως για την 
ανάκαμψη από την πανδημία της 
COVID-19 η οποία έχει πλήξει με 
διαφορετικό τρόπο τα εδάφη κάθε 
κράτους μέλους. Οι στρατηγικές αυτές θα 
πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα 
ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων για τον καθορισμό και 
τον συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων 
προτεραιότητας που πρόκειται να 
υποστηριχθούν από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 2
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό (3) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
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εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών (στο εξής: Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο), συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελεί το 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς στρατηγικές επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. 
Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον 
καθορισμό και τον συντονισμό των 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική 
και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση.

εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών (στο εξής: Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο), συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελεί το 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές πολυετείς στρατηγικές επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. 
Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
παρουσιάζονται ανά 3 έτη από τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον 
καθορισμό και τον συντονισμό των 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική 
και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 3
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η έξαρση της πανδημίας COVID-
19 στις αρχές του 2020 άλλαξε τις 
οικονομικές προοπτικές για τα επόμενα έτη 
στην Ένωση και στον κόσμο, γεγονός που 
απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη 
αντίδραση της Ένωσης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι προκλήσεις που συνδέονται με το 
δημογραφικό ζήτημα έχουν ενισχυθεί από 
τη νόσο COVID-19. Η τρέχουσα πανδημία 
COVID-19, καθώς και η προηγούμενη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 
έδειξαν ότι η ανάπτυξη υγιών και 
ανθεκτικών οικονομιών και 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων 
βασισμένων σε ισχυρές οικονομικές και 
κοινωνικές δομές βοηθά τα κράτη μέλη να 

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

ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε 
κλυδωνισμούς και να ανακάμπτουν 
ταχύτερα από αυτούς. Οι μεσοπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης 
λόγω της νόσου COVID-19 θα εξαρτηθούν 
σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα 
ανακάμψουν οι οικονομίες των κρατών 
μελών από την κρίση, γεγονός που με τη 
σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών των οικονομιών 
και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς 
τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη 
πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
στην Ένωση. Επιπροσθέτως, η αυξημένη 
εξάρτηση των κρατών μελών από τις 
εκτός ΕΕ εισαγωγές έχει προκαλέσει 
σοβαρές αδυναμίες στα ευρωπαϊκά 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Η 
διαπίστωση αυτή τονίζει την ανάγκη 
μετεγκατάστασης μεγάλου μέρους της 
αλυσίδας παραγωγής καθώς και την 
ανάγκη δημιουργίας μικρής εμβέλειας 
δικτύων διανομής προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των κρατών 
μελών.

Or. fr

Τροπολογία 4
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 5
Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών των οικονομιών 
και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς 
τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη και 
συνεκτική πορεία ανάκαμψης και να 
αποφευχθεί η περαιτέρω διεύρυνση των 
αποκλίσεων στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 6
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

μελών από την κρίση, γεγονός που με τη 
σειρά του εξαρτάται από τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να 
μετριάσουν τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και από την 
ανθεκτικότητα των οικονομιών τους. Ως εκ 
τούτου, οι μεταρρυθμίσεις και οι 
επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών των οικονομιών 
και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς 
τους θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να 
επανέλθουν οι οικονομίες σε βιώσιμη 
πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 7
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού 
βαθμού ανθεκτικότητας των εγχώριων 
οικονομιών, ενισχύουν την ικανότητα 
προσαρμογής και απελευθερώνουν το 
αναπτυξιακό δυναμικό, είναι μία από τις 
προτεραιότητες της οικονομικής 
πολιτικής της Ένωσης. Ωστόσο, πρέπει να 
αποφύγουμε τα λάθη που διαπράξαμε 
κατά την ανταπόκρισή μας στην 
τελευταία παγκόσμια οικονομική κρίση η 
οποία οδήγησε σε βαθιές και 
καταστροφικές οικονομικές και 
κοινωνικές αποκλίσεις. Η υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων είναι, ως εκ τούτου, 
ζωτικής σημασίας ώστε να τεθεί η 
ανάκαμψη σε βιώσιμη πορεία και να 
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υποστηριχθεί η διαδικασία ανοδικής 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. 
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο στον 
απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
ταχεία ανάκαμψη.

Or. en

Τροπολογία 8
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 9
Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 10
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 11
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η χρηστή διακυβέρνηση αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την αποτελεσματική 
διαχείριση και διοίκηση στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων όπου η διοικητική ικανότητα 
των δημόσιων αρχών και η συμμετοχή 
ενός ευρέος φάσματος παραγόντων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη καλούνται 
να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και 
χάσματα ικανοτήτων εφαρμόζοντας 
ενδεχομένως μια πιο στρατηγική και 
καινοτόμο μέθοδο διαχείρισης του 
προσωπικού, των διαδικασιών και των 
προγραμμάτων· τη διαχείριση του 
αντικτύπου των γενικών συνθηκών στη 
σταθερότητα και την ασφάλεια των 
διαδικασιών μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων· και την ανάγκη να 
διασφαλιστεί η κατάλληλης κλίμακας 
δημιουργία ικανοτήτων μεταξύ δημόσιων 
αρχών και δικαιούχων.

Or. en

Τροπολογία 12
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό 
δυναμικό. Η πραγματοποίηση επενδύσεων 
σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, 
ικανότητες και διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της μετάβασης 
προς καθαρές, προσιτές και ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, στην ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών και 
σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Θα συμβάλει επίσης στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης 
και στη μείωση της εξάρτησής της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού. Το ψηφιακό χάσμα είναι μία 
από τις σοβαρότερες ανισότητες που 
ανέδειξε η πανδημία της νόσου COVID-
19, καθώς επηρεάζει κυρίως τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις γυναίκες, 
τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους 
των εξόχως απόκεντρων και αγροτικών, 
απομακρυσμένων και 
αραιοκατοικημένων περιοχών. Σε μία 
εποχή όπου τόσο η εργασία όσο και η 
εκπαίδευση πραγματοποιούνται στο 
διαδίκτυο, το ψηφιακό χάσμα απειλεί 
αναμφίβολα να εντείνει τις περιφερειακές 
ανισότητες. Η ψηφιακή ανισότητα 
αποτελεί απειλή για όσους δεν μπορούν 
να εργαστούν εξ αποστάσεως και για τους 
φοιτητές που κινδυνεύουν να μείνουν 
πίσω λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Απαιτούνται 
περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της 
ψηφιοποίησης, της ψηφιακής 
καινοτομίας και της ψηφιακής 
συνδεσιμότητας που θα διευκολύνουν μια 
δίκαιη και ίση μετάβαση προς μια πιο 
ψηφιακή οικονομία και ένα ψηφιακό 
σύστημα διαδικτυακής εκπαίδευσης που 
θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους 
πολίτες, ιδίως στους πιο ευάλωτους.
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Or. en

Τροπολογία 13
Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
κάτι περισσότερο από απαραίτητο να 
υποστηριχθούν οι επενδύσεις με 
προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη, οι 
οποίες μπορούν να συμβάλουν στη 
συγκεκριμένη συγκυρία, ώστε να 
επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να ενισχυθεί 
το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό. 
Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε 
πράσινες, βιώσιμες και ψηφιακές 
τεχνολογίες, ικανότητες και διαδικασίες 
που αποσκοπούν στη στήριξη της 
μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, στην 
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των 
οικοδομών, της συνολικής 
παραγωγικότητας και σε άλλους βασικούς 
τομείς της οικονομίας είναι σημαντική για 
την προώθηση και την επίτευξη βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας υψηλής 
ποιότητας για όλους, καθώς και τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Θα 
συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της Ένωσης και στη 
μείωση της εξάρτησής της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 14
Raffaele Fitto
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 15
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, 
Simone Schmiedtbauer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι 
συχνά οι επενδύσεις μειώνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να υποστηριχθούν οι 
επενδύσεις στη συγκεκριμένη συγκυρία, 

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

ώστε να επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να 
ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό 
δυναμικό. Η πραγματοποίηση επενδύσεων 
σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, 
ικανότητες και διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια, στην ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών και 
σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας 
είναι σημαντική για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης και εν γένει τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, καθώς και για την 
ανάπτυξη του μεσοπρόθεσμου 
ανταγωνισμού. Θα συμβάλει επίσης στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης 
και στη μείωση της εξάρτησής της, μέσω 
διαφοροποίησης βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού και τόνωσης μιας οικονομίας 
βασισμένης στη γνώση.

Or. en

Τροπολογία 16
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης 
και στη μείωση της εξάρτησής της, μέσω 
της διαφοροποίησης και της 
μετεγκατάστασης στο έδαφος της 
Ένωσης των βασικών αλυσίδων 
εφοδιασμού.

Or. fr

Τροπολογία 17
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Επειδή η πανδημία της COVID-19 
έχει πλήξει με διαφορετικό τρόπο 
περιφέρειες και δήμους εντός των 
κρατών μελών, η συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, των 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και 
της κοινωνίας των πολιτών είναι 
κρίσιμης σημασίας για την προετοιμασία, 
την υλοποίηση, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση της αποκατάστασης της 
κρίσης που υποστηρίζεται από τον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαβουλεύονται με όλους τους 
εταίρους κατά την κατάρτιση του οικείου 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
Η ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και η 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενισχυθούν και να 
παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 18
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Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι γυναίκες πλήττονται 
δυσανάλογα από την κρίση διότι 
εργάζονται σε τομείς με αυξανόμενη 
ανεργία και είναι συνήθως νοικοκυρές και 
φροντίστριες σε καιρούς εγκλεισμού. Για 
να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη 
κατάσταση και ο ρόλος των γυναικών 
κατά την ανάκαμψη, θα πρέπει να 
προαχθεί ως προτεραιότητα η ισότητα 
των φύλων. Θα πρέπει, συνεπώς, να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις επενδύσεις στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Or. en

Τροπολογία 19
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Η πανδημία της COVID-19 
αποτελεί πρωτοφανή πρόκληση για τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέδειξε ότι, 
ενόψει του ταχέος κοινωνικοοικονομικού 
μετασχηματισμού, ένα από τα πιο 
σημαντικά καθήκοντα της ΕΕ είναι η 
διασφάλιση της ανθεκτικότητας και η 
χρήση όλων των πιθανών 
δημοσιονομικών μέσων για την ενίσχυση 
των ευρωπαϊκών υποδομών υγείας. Οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να καταπολεμούν τις διευρυμένες 
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ανισότητες στον τομέα της υγείας σε 
ολόκληρη την ΕΕ, ενώ παράλληλα να 
εγγυώνται την ισότιμη προστασία με 
ιδιαίτερη έμφαση στις πιο ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες.

Or. en

Τροπολογία 20
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Επί του παρόντος, κανένα μέσο 
δεν προβλέπει άμεση χρηματοδοτική 
στήριξη που να συνδέεται με την επίτευξη 
αποτελεσμάτων και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και δημόσιων 
επενδύσεων των κρατών μελών ως 
απάντηση στις προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
και με σκοπό την επίτευξη διαρκούς 
αντικτύπου στην παραγωγικότητα και 
την ανθεκτικότητα της οικονομίας των 
κρατών μελών.

(7) Κανένα μέσο δεν θα πρέπει να 
προβλέπει άμεση χρηματοδοτική στήριξη 
που να συνδέεται με την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη ως 
απάντηση στις προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Or. en

Τροπολογία 21
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με βάση τα ανωτέρω, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο 
για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη 
και να παρασχεθεί άμεση χρηματοδοτική 
στήριξη σε αυτά μέσω ενός καινοτόμου 
εργαλείου. Για τον σκοπό αυτόν, με τον 

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

αυτόν, με τον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει να θεσπιστεί Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (στο εξής: 
Μηχανισμός), ο οποίος θα παρέχει 
αποτελεσματική και σημαντική οικονομική 
στήριξη για την ενίσχυση της υλοποίησης 
αντικυκλικών μεταρρυθμίσεων και 
δημόσιων επενδύσεων στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 22
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, 
Simone Schmiedtbauer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 23
Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 24
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Οι οριζόντιες αρχές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο 
άρθρο 10 ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των αρχών της επικουρικότητας και της 
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αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να 
τηρούνται κατά την εκτέλεση των 
κονδυλίων των Ταμείων, λαμβανομένου 
υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού και από 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
και να εξασφαλίζουν την 
προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 
της Σύμβασης και σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την 
εναρμόνιση των απαιτήσεων 
προσβασιμότητας για προϊόντα και 
υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην 
εξάλειψη των ανισοτήτων και στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και στην ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου, καθώς και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Ο 
Μηχανισμός δεν θα πρέπει να 
υποστηρίζει δράσεις που συμβάλλουν σε 
οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων ή 
αποκλεισμού, ή να υποστηρίζει υποδομές 
που δεν είναι προσβάσιμες από άτομα με 
αναπηρία. Οι στόχοι του Μηχανισμού θα 
πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης 
από την Ένωση του στόχου της 
διατήρησης, της προστασίας και της 
βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 
ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» και λαμβάνοντας 
υπόψη τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν 
στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού. Για να προστατευτεί η 
ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι 
πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με τους 
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κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα 
άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 25
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι τύποι χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους 
να επιτυγχάνουν τους συγκεκριμένους 
στόχους των δράσεων και να επιφέρουν 
αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, 
ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της 
διοικητικής επιβάρυνσης και του 
αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. 
Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή 
συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, 
καθώς και χρηματοδότησης που δεν 
συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 125 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

(9) Οι τύποι χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους 
να επιτυγχάνουν τους συγκεκριμένους 
στόχους των δράσεων και να επιφέρουν 
αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, 
ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της 
διοικητικής επιβάρυνσης και του 
αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. 
Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή 
συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, 
καθώς και χρηματοδότησης που δεν 
συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 125 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Παράλληλα, 
ο Μηχανισμός αντιπροσωπεύει ένα 
σημαντικό ποσό επιπρόσθετων πόρων 
που πρόκειται να δαπανηθούν σε σχετικά 
σύντομο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας 
την πίεση στα συστήματα ελέγχου. 
Συνεπώς, προτείνεται ο Μηχανισμός να 
εγκρίνει και να εφαρμόσει 
αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης 
της απάτης μέσω υφιστάμενων οργάνων 
καταπολέμησης της απάτης σε επίπεδο 
κρατών μελών και ΕΕ, όπως η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ΕΕΣ και η 
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OLAF.

Or. en

Τροπολογία 26
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι τύποι χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους 
να επιτυγχάνουν τους συγκεκριμένους 
στόχους των δράσεων και να επιφέρουν 
αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, 
ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της 
διοικητικής επιβάρυνσης και του 
αναμενόμενου κινδύνου μη 
συμμόρφωσης. Θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, 
κατ’ αποκοπή συντελεστών και 
μοναδιαίων δαπανών, καθώς και 
χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις 
δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

(9) Οι τύποι χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη συμβολή τους 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων, 
λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους 
των ελέγχων και της διοικητικής 
επιβάρυνσης. Θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, 
κατ’ αποκοπή συντελεστών και 
μοναδιαίων δαπανών, καθώς και 
χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις 
δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 27
Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EURI)] και εντός των ορίων των 
πόρων που διατίθενται δυνάμει του, θα 

(10) Σύμφωνα με τον κανονισμό [για το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EURI)] και εντός των ορίων των 
πόρων που διατίθενται δυνάμει του, θα 
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πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση των 
άνευ προηγουμένου επιπτώσεων της 
κρίσης λόγω της νόσου COVID-19. Οι εν 
λόγω πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπον ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στον 
κανονισμό [EURI].

πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση των 
άνευ προηγουμένου επιπτώσεων της 
κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και 
στη συνολική οικονομία. Οι εν λόγω 
πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπον ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στον 
κανονισμό [EURI].

Or. en

Τροπολογία 28
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα.

Or. it

Τροπολογία 29
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης, μαζί με άλλους στόχους 
οικονομικής ανάπτυξης και ως 
μετουσίωση των δεσμεύσεων της Ένωσης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού και των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα 
συμβάλει στην ενσωμάτωση κλιματικών 
πτυχών και περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας, εφόσον δεν θα εμποδίζουν 
το δυναμικό ανάπτυξης της βιομηχανίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει πληγεί 
από την κρίση της COVID-19

Or. en

Τροπολογία 30
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Ο Μηχανισμός που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό, αποτυπώνοντας 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της 
Ευρώπης και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 50 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
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υποστήριξη στόχων για το κλίμα. υποστήριξη στόχων για το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 31
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Οι στόχοι του Μηχανισμού θα 
πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο των 
στόχων που ορίζονται στον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Για να 
επιτευχθεί ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο 
μέλλον για όλους, είναι απαραίτητο η 
στήριξη του Ταμείου να στοχεύει στη 
γενική και διεθνώς αναγνωρισμένη 
ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 
2030 και να συνεισφέρει στους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν οριστεί 
ως το 2030. Η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη 
συνέπεια, τη συνοχή και τις συνέργειες με 
τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 32
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την υλοποίηση αυτών των 
συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της υλοποίησης του 
Μηχανισμού, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 

(12) Για την επίτευξη αυτών των 
συνολικών αποτελεσμάτων, σχετικές 
δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της κατάρτισης και της 
υλοποίησης του Μηχανισμού, και θα 
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στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης. Επίσης, 
θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή 
στις επιπτώσεις των εθνικών σχεδίων που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στην προώθηση όχι μόνο της 
πράσινης μετάβασης, αλλά και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Και οι δύο 
αυτές πτυχές θα διαδραματίσουν 
πρωταρχικό ρόλο στην επανεκκίνηση και 
τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας.

αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης.

Or. en

Τροπολογία 33
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την υλοποίηση αυτών των 
συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της υλοποίησης του 
Μηχανισμού, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης. Επίσης, θα 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
επιπτώσεις των εθνικών σχεδίων που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στην προώθηση όχι μόνο της 
πράσινης μετάβασης, αλλά και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Και οι δύο 
αυτές πτυχές θα διαδραματίσουν 
πρωταρχικό ρόλο στην επανεκκίνηση και 
τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας.

(12) Για την υλοποίηση αυτών των 
συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της υλοποίησης του 
Μηχανισμού, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης. Επίσης, θα 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
επιπτώσεις των εθνικών σχεδίων που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στην προώθηση όχι μόνο της 
πράσινης μετάβασης, αλλά και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Και οι δύο 
αυτές πτυχές θα διαδραματίσουν 
πρωταρχικό ρόλο στην επανεκκίνηση και 
τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας. 
Χρησιμοποιείται η ενωσιακή ταξινόμηση 
για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες προκειμένου να συμβάλει 
στον προσδιορισμό προγραμμάτων με 
υψηλό θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της 
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διευκόλυνσης.

Or. en

Τροπολογία 34
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την υλοποίηση αυτών των 
συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της υλοποίησης του 
Μηχανισμού, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης. Επίσης, θα 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
επιπτώσεις των εθνικών σχεδίων που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στην προώθηση όχι μόνο της 
πράσινης μετάβασης, αλλά και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Και οι δύο 
αυτές πτυχές θα διαδραματίσουν 
πρωταρχικό ρόλο στην επανεκκίνηση και 
τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας.

(12) Για την υλοποίηση αυτών των 
συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της υλοποίησης του 
Μηχανισμού, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης. Επίσης, 
παράλληλα με τον συνυπολογισμό των 
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων των 
κρατών μελών, θα πρέπει να δοθεί η 
δέουσα προσοχή στις επιπτώσεις των 
εθνικών σχεδίων που υποβάλλονται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού στην 
προώθηση όχι μόνο της πράσινης 
μετάβασης, αλλά και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού. Και οι δύο αυτές πτυχές 
θα διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο στην 
επανεκκίνηση και τον εκσυγχρονισμό της 
οικονομίας μας.

Or. ro

Τροπολογία 35
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, 
Simone Schmiedtbauer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την υλοποίηση αυτών των (12) Για την υλοποίηση αυτών των 
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συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της υλοποίησης του 
Μηχανισμού, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης. Επίσης, θα 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
επιπτώσεις των εθνικών σχεδίων που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στην προώθηση όχι μόνο της 
πράσινης μετάβασης, αλλά και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Και οι δύο 
αυτές πτυχές θα διαδραματίσουν 
πρωταρχικό ρόλο στην επανεκκίνηση και 
τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας.

συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της υλοποίησης του 
Μηχανισμού, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης. Επίσης, θα 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
επιπτώσεις των εθνικών σχεδίων που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στην προώθηση όχι μόνο της 
πράσινης μετάβασης, αλλά και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού και της 
ανάπτυξης μιας οικονομίας βασισμένης 
στη γνώση. Όλες αυτές οι πτυχές θα 
διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο στην 
επανεκκίνηση και τον εκσυγχρονισμό της 
οικονομίας μας.

Or. en

Τροπολογία 36
Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την υλοποίηση αυτών των 
συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της υλοποίησης του 
Μηχανισμού, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης. Επίσης, θα 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
επιπτώσεις των εθνικών σχεδίων που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στην προώθηση όχι μόνο της 
πράσινης μετάβασης, αλλά και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Και οι δύο 
αυτές πτυχές θα διαδραματίσουν 
πρωταρχικό ρόλο στην επανεκκίνηση και 
τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας.

(12) Για την υλοποίηση αυτών των 
συνολικών στόχων, σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης και της υλοποίησης του 
Μηχανισμού, και θα αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και αναθεώρησης. Επίσης, θα 
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
επιπτώσεις των εθνικών σχεδίων που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού στην προώθηση όχι μόνο της 
πράσινης μετάβασης, αλλά και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Και οι δύο 
αυτές πτυχές θα διαδραματίσουν κομβικό 
ρόλο στην επανεκκίνηση, τον 
μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό 
της οικονομίας μας.

Or. en
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Τροπολογία 37
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 38
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να καταστεί δυνατή η λήψη 
μέτρων που συνδέουν τον Μηχανισμό με 

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

Or. en

Τροπολογία 39
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Σύμφωνα με την κοινοτική 
μέθοδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ο 
μοναδικός άμεσα εκλεγμένος ευρωπαϊκός 
θεσμός και ως η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή από κοινού με το 
Συμβούλιο, θα πρέπει να ασκούν αμοιβαίο 
δημοκρατικό έλεγχο εκ των προτέρων και 
να επιβεβαιώνουν εκ των υστέρων ότι τα 
χρήματα που παρέχονται από τον 
Μηχανισμό επενδύονται σωστά προς το 
συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών και 
της ΕΕ, ότι προσφέρουν αυθεντική 
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προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και ότι 
στηρίζουν την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα. Πρέπει να διασφαλίζεται 
η πλήρης διαφάνεια όλων των τελικών 
δικαιούχων και οι Επίτροποι που είναι 
αρμόδιοι για τον Μηχανισμό να είναι 
υπόλογοι στο Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 40
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να συμβάλει στη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη 
έως το 2050, καθώς και οι ενδιάμεσοι 
κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι για το 
2030, ώστε να αποκαταστήσει το 
αναπτυξιακό δυναμικό των οικονομιών της 
Ένωσης στον απόηχο της κρίσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Για να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν μένει 
πίσω, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στον δυσανάλογο αντίκτυπο της 
πανδημίας στις πιο ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού, που μπορεί να διευρύνει 
ακόμα περισσότερο τις ανισότητες. Ο 
Μηχανισμός συμβάλλει στην προαγωγή 
της ισότητας γυναικών και ανδρών 
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σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ. Οι 
στόχοι της ισότητας των φύλων και η 
οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών 
διασφαλίζονται σε όλες τις διαστάσεις και 
σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, της 
παρακολούθησης, της εφαρμογής και της 
αξιολόγησης προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 
έγκαιρο και συνεπή τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 41
Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής για μια πιο εναρμονισμένη 
ανάπτυξη μεταξύ των κρατών μελών. Για 
τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να συμβάλει 
στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης που 
μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και τη στήριξη της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης με στόχο την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στην 
Ευρώπη έως το 2050, ώστε να 
αποκαταστήσει το αναπτυξιακό δυναμικό 
των οικονομιών της Ένωσης στον απόηχο 
της κρίσης, που θα μπορούσε να οδηγήσει 
στην ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας υψηλής ποιότητας για όλους και 
την προώθηση της βιώσιμης, 
συμμετοχικής, μακροπρόθεσμης 
οικονομικής ανάπτυξης που 
τροφοδοτείται από περιβαλλοντικά 
αποδοτικές βελτιώσεις, μέτρα 
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ανθεκτικότητας του τομέα υγειονομικής 
περίθαλψης, δράσεις για το κλίμα και 
πολιτικές κοινωνικής ένταξης.

Or. en

Τροπολογία 42
Josianne Cutajar, Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 43
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

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

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

Or. en

Τροπολογία 44
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 45
Elżbieta Kruk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της δημόσιας χρηματοδότησης στη διασφάλιση της 
βιώσιμης ανάπτυξης, προτείνουμε αυτή την προσθήκη.

Τροπολογία 46
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 47
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Ένωσης στον απόηχο της κρίσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και να προωθήσει τη βιώσιμη και 
ομοιογενή ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η παροχή 
χρηματοδοτικής στήριξης με σκοπό την 
επίτευξη των οροσήμων και των στόχων 
των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, 
όπως καθορίζονται στα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας. Αυτός ο ειδικός 
στόχος θα πρέπει να επιδιώκεται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

(15) Ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
θα πρέπει να είναι η παροχή 
χρηματοδοτικής στήριξης με σκοπό την 
επίτευξη των οροσήμων και των στόχων 
των αντικυκλικών μεταρρυθμίσεων και 
των επενδύσεων, όπως καθορίζονται στα 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
Αυτός ο ειδικός στόχος θα πρέπει να 
επιδιώκεται σε στενή συνεργασία με τα 
οικεία κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 49
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 

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

επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδει με τις σχετικές ειδικές 
ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με 
τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων, ενώ παράλληλα να 
διευκολύνει τις επιπρόσθετες επενδύσεις 
σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας για την 
υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των 
υποδομών υγείας και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας στην ΕΕ. Το σχέδιο, για να 
προαγάγει τις δράσεις που εμπίπτουν στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του ψηφιακού 
θεματολογίου, θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που είναι συναφή με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την ταχεία επίτευξη των στόχων και των 
συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες 
αναλαμβάνονται με πλήρη σεβασμό των 
κλιματικών και περιβαλλοντικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης. Για την 
προστασία των πολιτών, την υποστήριξη 
των τοπικών οικονομιών, τη διασφάλιση 
της ανθεκτικότητας των κοινωνιών σε 
κρίσεις και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου 
μέλλοντος, τα κράτη μέλη καταρτίζουν το 
οικείο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας μαζί με τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, καθώς και 
σχετικούς φορείς που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με την 
αρχή της εταιρικής σχέσης. Θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αστικές 
περιοχές, καθώς και στους παράγοντες 
του πράσινου και ψηφιακού 
μετασχηματισμού και σε περιφέρειες που 
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πλήττονται από φυσικά ή δημογραφικά 
μειονεκτήματα.

Or. en

Τροπολογία 50
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Για να διασφαλιστεί η συμβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού, το σχέδιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημόσιων 
επενδύσεων με συνεκτικό τρόπο. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να συνάδει με τις σχετικές ειδικές 
ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης, καθώς και με 
τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των ενωσιακών 
κονδυλίων, αλλά και με κάθε άλλο 
πρόγραμμα που στηρίζει τη 
μετεγκατάσταση και τα μικρής εμβέλειας 
δίκτυα διανομής στις αλυσίδες 
εφοδιασμού. Το σχέδιο, για να προαγάγει 
τις δράσεις που εμπίπτουν στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του ψηφιακού 
θεματολογίου, θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που είναι συναφή με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την ταχεία επίτευξη των στόχων και των 
συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
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Ένωσης. υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης, και ιδίως με σεβασμό του νέου 
εγκάρσιου θεματικού στόχου με τίτλο 
«Στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της 
πανδημίας της COVID-19 και 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής 
και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας» που ορίζεται στην πρόταση 
κανονισμού 2020/0101(COD).

Or. fr

Τροπολογία 51
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Or. en

Τροπολογία 52
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την ταχεία επίτευξη των στόχων και των 
συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα 
πρέπει να αναλαμβάνονται με πλήρη 
σεβασμό των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων, καθώς 
και της κοινωνικής, οικονομικής και 
εδαφικής συνοχής της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 53
Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 54
Elżbieta Kruk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα μέτρα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την ταχεία επίτευξη των στόχων και των 
συνεισφορών που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
τις επικαιροποιήσεις τους. Όλες οι 
δραστηριότητες που λαμβάνουν στήριξη 
θα πρέπει να διεξάγονται με απόλυτο 
σεβασμό των κλιματικών, κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και ψηφιακών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάρη σε αυτή την αλλαγή, περισσότερες επενδύσεις θα γίνουν επιλέξιμες για την παροχή 
στήριξης από τον RRF.

Τροπολογία 55
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Εάν ένα κράτος μέλος εξαιρείται 
από την παρακολούθηση και την 
εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 472/201311 ή υπόκειται σε 
επιτήρηση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 332/200212 του Συμβουλίου, οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να μπορούν να εφαρμόζονται στο 
οικείο κράτος μέλος σε σχέση με τις 
προκλήσεις και τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται από τα μέτρα που 
θεσπίζονται στο πλαίσιο των εν λόγω 
κανονισμών.

διαγράφεται

_________________
11 ΕΕ L 140 της 27.5.2013.
12 ΕΕ L 53 της 23.2.2002.

Or. en
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Τροπολογία 56
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το Συμβούλιο θα πρέπει να μπορεί 
να συζητήσει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου την κατάσταση της ανάκαμψης, 
της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής 
στην Ένωση, προκειμένου αυτή να 
λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση και 
την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας από τα κράτη μέλη. 
Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
κατάλληλα στοιχεία, η εν λόγω συζήτηση 
θα πρέπει να βασίζεται στις στρατηγικές 
και αναλυτικές πληροφορίες που έχει στη 
διάθεσή της η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και, εάν 
υπάρχουν, στις πληροφορίες για την 
υλοποίηση των σχεδίων κατά τα 
προηγούμενα έτη.

(18) Το Συμβούλιο θα πρέπει να μπορεί 
να συζητήσει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου την κατάσταση της ανάκαμψης, 
της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής 
στην Ένωση, προκειμένου αυτή να 
λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση και 
την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης, 
συνοχής και ανθεκτικότητας από τα κράτη 
μέλη. Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
κατάλληλα στοιχεία, η εν λόγω συζήτηση 
θα πρέπει να βασίζεται στις στρατηγικές 
και αναλυτικές πληροφορίες που έχει στη 
διάθεσή της η Επιτροπή στις πληροφορίες 
για την υλοποίηση των σχεδίων κατά τα 
προηγούμενα έτη.

Or. en

Τροπολογία 57
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ουσιαστική χρηματοδοτική συνεισφορά 
ανάλογη προς τις πραγματικές ανάγκες των 
κρατών μελών να αναλαμβάνουν και να 
ολοκληρώνουν τις μεταρρυθμίσεις και τις 
επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο 

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ουσιαστική χρηματοδοτική συνεισφορά 
ανάλογη προς τις πραγματικές ανάγκες των 
κρατών μελών να αναλαμβάνουν και να 
ολοκληρώνουν τις μεταρρυθμίσεις και τις 
επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο 



PE655.985v02-00 48/169 AM\1213024EL.docx

EL

σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
είναι σκόπιμο να καθοριστεί η μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται 
σε αυτά στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη 
(δηλαδή τη μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική 
στήριξη). Η εν λόγω μέγιστη συνεισφορά 
θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον 
πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά 
κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
(ΑΕΠ) και το σχετικό ποσοστό ανεργίας 
κάθε κράτους μέλους.

σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
είναι σκόπιμο να καθοριστεί η μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται 
σε αυτά στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη 
(δηλαδή τη μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική 
στήριξη). Η εν λόγω μέγιστη συνεισφορά 
θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον 
πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά 
κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
(ΑΕΠ) και το σχετικό ποσοστό ανεργίας 
κάθε κράτους μέλους, ιδίως το ποσοστό 
των νέων που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
(ΕΕΑΚ), τις εδαφικές ανισότητες εντός 
των κρατών μελών και το ποσοστό 
κινδύνου φτώχειας κάθε κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 58
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 59
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ουσιαστική χρηματοδοτική συνεισφορά 
ανάλογη προς τις πραγματικές ανάγκες των 
κρατών μελών να αναλαμβάνουν και να 
ολοκληρώνουν τις μεταρρυθμίσεις και τις 
επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
είναι σκόπιμο να καθοριστεί η μέγιστη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται 
σε αυτά στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη 
(δηλαδή τη μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική 
στήριξη). Η εν λόγω μέγιστη συνεισφορά 
θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον 
πληθυσμό, το αντίστροφο του κατά 
κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
(ΑΕΠ), το σχετικό ποσοστό ανεργίας κάθε 
κράτους μέλους και την απόκλιση του 
ΑΕΠ, υπολογιζόμενη ανά τρίμηνο, μεταξύ 
του 2020 και του 2019.

Or. fr

Τροπολογία 60
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 61
Elżbieta Kruk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού τον Οκτώβριο είναι 
υποχρεωτική στην περίπτωση των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

Τροπολογία 62
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 63
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί 
διαδικασία υποβολής προτάσεων για 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από 
τα κράτη μέλη, καθώς και το περιεχόμενό 
τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
έγκαιρη διεκπεραίωση των διαδικασιών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ανά 
πάσα στιγμή μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού έως τις 
31 Αυγούστου 2024. Για να διασφαλιστεί η 
ταχεία υλοποίηση, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλουν προσχέδιο του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας μαζί με το 
σχετικό σχέδιο δημοσιονομικών 
πληροφοριών έξι μήνες πριν από την 
επίσημη υποβολή του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 64
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εστίαση σε συναφείς μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις, τα κράτη μέλη που επιθυμούν 
να λάβουν στήριξη θα πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή σχέδια 
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Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

ανάκαμψης και ανθεκτικότητας τα οποία 
θα είναι δεόντως αιτιολογημένα και 
τεκμηριωμένα. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει πρόσβαση 
σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις 
διαπραγματεύσεις μεταξύ Επιτροπής και 
κρατών μελών για τα μεμονωμένα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας, μεταξύ άλλων 
και έγκαιρη πρόσβαση σε σχέδια 
εκτιμήσεων κόστους για μεταρρυθμίσεις 
και επενδύσεις. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα πρέπει να ορίζει 
λεπτομερώς το σύνολο μέτρων για την 
υλοποίησή του, συμπεριλαμβανομένων 
των στόχων και των οροσήμων, και τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο 
αναπτυξιακό δυναμικό, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα, καθώς και στην 
προαγωγή της ισότητας των φύλων και 
των γενεών· θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που σχετίζονται με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση· 
και θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον 
επεξήγηση της συνέπειας του 
προτεινόμενου σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας με τις σχετικές ειδικές ανά 
χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει να 
επιδιωχθεί και να επιτευχθεί στενή 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών καθ’ όλη τη διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 65
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η (21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
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εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Είναι 
σημαντικό οι εκπρόσωποι ή οι αρχές σε 
περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, οι 
οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, 
καθώς και οι οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών να συμμετέχουν στην 
κατάρτιση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και να έχουν χορηγήσει 
τη συγκατάθεσή τους σε αυτό πριν από 
την υποβολή του στην Επιτροπή. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 66
Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο βιώσιμο και 
συμμετοχικό μακροπρόθεσμο 
αναπτυξιακό δυναμικό, στην προσέλκυση 
επενδύσεων, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας υψηλής ποιότητας για όλους και 
στην οικονομική, εδαφική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα για καλύτερη ανταπόκριση 
στα διάφορα είδη ασύμμετρων και 
συμμετρικών κλυδωνισμών· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, μέτρα για την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης, μέτρα για 
ενίσχυση ανταγωνιστικότητας· και θα 
πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον 
επεξήγηση της συνέπειας του 
προτεινόμενου σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας με τις σχετικές ειδικές ανά 
χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει να 
επιδιωχθεί και να επιτευχθεί στενή 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών καθ’ όλη τη διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες μελέτες, η «εδαφική ανθεκτικότητα» είναι ένας όρος και μια 
καινούρια έννοια που μπορεί να συμβάλει στον προσδιορισμό των περιφερειακών/τοπικών 
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τρωτών σημείων, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη βελτίωση του μετασχηματισμού των 
κοινωνικοοικολογικών και τεχνολογικών συστημάτων. Η εδαφική ανθεκτικότητα αποτελεί μια 
καινοτόμο ιδέα και συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της θεωρητικής γνώσης της 
ανθεκτικότητας και της μετουσίωσής της σε εδαφικά σχέδια και έργα.

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις 
και προτεραιότητες που προσδιορίζονται 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 
Θα πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

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

Or. en
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Τροπολογία 68
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, ιδίως για νέους και γυναίκες, 
στην ενίσχυση των κοινωνικών 
δικαιωμάτων, καθώς και στη βελτίωση 
της οικονομικής και κοινωνικής 
ανθεκτικότητας· θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που σχετίζονται με 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση· 
και θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον 
επεξήγηση της συνέπειας του 
προτεινόμενου σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας με τις σχετικές ειδικές ανά 
χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει να 
επιδιωχθεί και να επιτευχθεί στενή 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών καθ’ όλη τη διαδικασία.

Or. en
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Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να εντοπίζει τους τομείς που 
παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση και 
να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο μέτρων 
για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.
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Τροπολογία 70
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση· και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις 
και προτεραιότητες που προσδιορίζονται 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 
Θα πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εθνική ανάληψη ευθύνης και η εστίαση σε 
συναφείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 
τα κράτη μέλη που επιθυμούν να λάβουν 
στήριξη θα πρέπει να υποβάλουν στην 
Επιτροπή σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα είναι δεόντως 
αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα. Το 
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο 
μέτρων για την υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και 
των οροσήμων, και τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό 
δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα· θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που 
σχετίζονται με την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση, μέτρα τα οποία θα 
στηρίξουν την αναγκαία ανάκαμψη των 
οικονομιών των κρατών μελών μέσω της 
μετεγκατάστασης και της προώθησης 
των μικρής εμβέλειας δικτύων διανομής. 
Θα πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

Or. fr

Τροπολογία 71
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να (22) Η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί 
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αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 

σε στενή συνεργασία με το οικείο κράτος 
μέλος. Η Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την 
εθνική ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία 
και, ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση και στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που απορρέουν από 
αυτές· κατά πόσον το σχέδιο αναμένεται 
να έχει διαρκή αντίκτυπο στο οικείο 
κράτος μέλος· κατά πόσον το σχέδιο 
αναμένεται να συμβάλει αποτελεσματικά 
στην ενίσχυση του αναπτυξιακού 
δυναμικού, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.
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από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

Or. en

Τροπολογία 72
Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, την 
ενισχυμένη ανθεκτικότητα του τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, την αυξημένη 
ανταγωνιστικότητα και στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
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αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
βιώσιμου, συμμετοχικού και 
μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού 
δυναμικού, στην προσέλκυση επενδύσεων, 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής 
ποιότητας για όλους και την οικονομική, 
εδαφική και κοινωνική ανθεκτικότητα του 
κράτους μέλους, στον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης και στη βελτίωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής για μια πιο αρμονική ανάπτυξη 
σε όλα τα κράτη μέλη· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές, 
αποτελεσματικές και επαρκείς δράσεις· 
και κατά πόσον οι ρυθμίσεις που 
προτείνονται από το οικείο κράτος μέλος 
αναμένεται να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων 
οροσήμων και στόχων, καθώς και των 
σχετικών δεικτών.

Or. en

Τροπολογία 73
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και τη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων 
παραγόντων και θα αξιολογεί κατά πόσον 
το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
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κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

Or. en

Τροπολογία 74
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 

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

πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 
καθώς και των σχετικών δεικτών.

Or. en

Τροπολογία 75
Elżbieta Kruk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 

(22) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη και θα πρέπει να ενεργεί σε στενή 
συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα σέβεται πλήρως την εθνική 
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ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία και, 
ως εκ τούτου, θα λαμβάνει υπόψη την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που 
παρέχονται από το οικείο κράτος μέλος, 
και θα αξιολογεί κατά πόσον το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
προτείνεται από το κράτος μέλος 
αναμένεται να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 
σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος ή σε 
άλλα σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κατά πόσον το 
σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές· κατά πόσον το 
σχέδιο αναμένεται να έχει διαρκή 
αντίκτυπο στο οικείο κράτος μέλος· κατά 
πόσον το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής· κατά πόσον η 
αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος 
μέλος για το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι εύλογη και 
αληθοφανής, και ανάλογη προς τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο στην οικονομία 
και την απασχόληση· κατά πόσον το 
προτεινόμενο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων 
δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις· και 
κατά πόσον οι ρυθμίσεις που προτείνονται 
από το οικείο κράτος μέλος αναμένεται να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων οροσήμων και στόχων, 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάρη σε αυτή την αλλαγή, περισσότερες επενδύσεις θα γίνουν επιλέξιμες για την παροχή 
στήριξης από τον RRF.

Τροπολογία 76
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Θα πρέπει να οριστούν κατάλληλες 
κατευθυντήριες γραμμές, ως παράρτημα 
του παρόντος κανονισμού, οι οποίες θα 
χρησιμεύουν ως βάση στην Επιτροπή για 
να αξιολογεί, κατά τρόπο διαφανή και 
δίκαιο, τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και να καθορίζει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά σύμφωνα με 
τους στόχους και τυχόν άλλες σχετικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Με γνώμονα τη 
διαφάνεια και την αποδοτικότητα, θα 
πρέπει να θεσπιστεί σύστημα 
βαθμολόγησης για την αξιολόγηση των 
προτάσεων σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας για τον σκοπό αυτόν.

(23) Θα πρέπει να οριστούν κατάλληλες 
κατευθυντήριες γραμμές, ως παράρτημα 
του παρόντος κανονισμού, οι οποίες θα 
χρησιμεύουν ως βάση στην Επιτροπή για 
να αξιολογεί, κατά τρόπο διαφανή και 
δίκαιο, τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και να καθορίζει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά σύμφωνα με 
τους στόχους και τυχόν άλλες σχετικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Με γνώμονα τη 
διαφάνεια και την αποδοτικότητα, θα 
πρέπει να θεσπιστεί σύστημα 
βαθμολόγησης για την αξιολόγηση των 
προτάσεων σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας για τον σκοπό αυτόν. Οι 
παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μία 
μεθοδολογία για την παρακολούθηση της 
χρήσης και του αντικτύπου της δημόσιας 
χρηματοδότησης της ΕΕ για το κλίμα και 
το περιβάλλον και για τη διασφάλιση της 
επίτευξης των ενωσιακών στόχων για το 
2030 για το κλίμα και την ενέργεια, 
καθώς και για την εξασφάλιση μιας 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως το 
2050.
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Τροπολογία 77
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ως συμβολή στην κατάρτιση 
σχεδίων υψηλής ποιότητας και για να 
βοηθηθεί η Επιτροπή στην αξιολόγηση 
των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη και στην αξιολόγηση του 
βαθμού επίτευξής τους, θα πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση συμβουλών από 
εμπειρογνώμονες και, κατόπιν αιτήματος 
του κράτους μέλους, η παροχή 
συμβουλών από ομοτίμους.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 78
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro



AM\1213024EL.docx 69/169 PE655.985v02-00

EL

Τροπολογία 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(27) Για να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδοτική στήριξη θα είναι 
εμπροσθοβαρής κατά τα πρώτα έτη μετά 
την κρίση, και για να διασφαλιστεί η 
συμβατότητα με τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το μέσο αυτό, τα 
κονδύλια που κατανέμονται στα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν καταστεί 
διαθέσιμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να έχει 
δεσμευτεί νομικά τουλάχιστον το 70 τοις 
εκατό του ποσού που διατίθεται για τη μη 
επιστρεπτέα στήριξη έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2022. Το υπόλοιπο ποσό θα 
πρέπει να δεσμευτεί νομικά έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2024.

Or. en

Τροπολογία 80
Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδοτική στήριξη θα είναι 
εμπροσθοβαρής κατά τα πρώτα έτη μετά 
την κρίση, και για να διασφαλιστεί η 
συμβατότητα με τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το μέσο αυτό, τα 
κονδύλια που κατανέμονται στα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν καταστεί 
διαθέσιμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να έχει 

(27) Για να διασφαλιστεί ότι η 
χρηματοδοτική στήριξη θα είναι 
εμπροσθοβαρής κατά τα πρώτα έτη μετά 
την κρίση, και για να διασφαλιστεί η 
συμβατότητα με τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το μέσο αυτό, τα 
κονδύλια που κατανέμονται στα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν καταστεί 
διαθέσιμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. 
Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να έχει 
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δεσμευτεί νομικά τουλάχιστον το 60 τοις 
εκατό του ποσού που διατίθεται για τη μη 
επιστρεπτέα στήριξη έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2022. Το υπόλοιπο ποσό θα 
πρέπει να δεσμευτεί νομικά έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2024.

δεσμευτεί νομικά τουλάχιστον το 60 τοις 
εκατό του ποσού που διατίθεται για τη μη 
επιστρεπτέα στήριξη έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2024. Το υπόλοιπο ποσό θα 
πρέπει να δεσμευτεί νομικά έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2025.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το αίτημα δανείου θα πρέπει να 
αιτιολογείται από τις οικονομικές ανάγκες 
που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και, 
ως εκ τούτου, από το γεγονός ότι το 
κόστος του σχεδίου είναι υψηλότερο από 
τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που 
διατέθηκε ή θα διατεθεί μέσω της μη 
επιστρεπτέας συνεισφοράς. Η υποβολή του 
αιτήματος δανείου θα πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του 
σχεδίου. Σε περίπτωση που το αίτημα 
δανείου υποβληθεί σε διαφορετική χρονική 
στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο με πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους. Για να διασφαλιστεί 
η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ζητήσουν 
δανειακή στήριξη το αργότερο έως τις 
31 Αυγούστου 2024. Για τους σκοπούς της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα 
πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το 
συνολικό ποσό όλων των δανείων που 
χορηγούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος όγκος του 
δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 4,7 % του 

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

είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι 
δυνατή η καταβολή του δανείου σε δόσεις.

Or. en

Τροπολογία 82
Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το αίτημα δανείου θα πρέπει να 
αιτιολογείται από τις οικονομικές ανάγκες 
που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και, 
ως εκ τούτου, από το γεγονός ότι το 
κόστος του σχεδίου είναι υψηλότερο από 
τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που 
διατέθηκε ή θα διατεθεί μέσω της μη 
επιστρεπτέας συνεισφοράς. Η υποβολή του 
αιτήματος δανείου θα πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζί με την υποβολή του 
σχεδίου. Σε περίπτωση που το αίτημα 
δανείου υποβληθεί σε διαφορετική χρονική 
στιγμή, θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αναθεωρημένο σχέδιο με πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους. Για να διασφαλιστεί 
η εμπροσθοβαρής διάθεση πόρων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ζητήσουν 
δανειακή στήριξη το αργότερο έως τις 31 
Αυγούστου 2024. Για τους σκοπούς της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα 
πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για το 
συνολικό ποσό όλων των δανείων που 
χορηγούνται βάσει του παρόντος 

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

κανονισμού. Επίσης, ο μέγιστος όγκος του 
δανείου για κάθε κράτος μέλος δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 4,7 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

Or. en

Τροπολογία 83
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 84
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 85
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 86
Daniel Buda
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 87
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για την αποτελεσματική (33) Για την αποτελεσματική 
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παρακολούθηση της υλοποίησης, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σε 
τριμηνιαία βάση, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως 
προς την επίτευξη του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας. Οι εν λόγω εκθέσεις 
που καταρτίζουν τα οικεία κράτη μέλη θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζονται δεόντως στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα 
οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
εργαλεία για την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με την πρόοδο ως προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

παρακολούθηση της υλοποίησης, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σε 
ετήσια βάση σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνεται ως προς την επίτευξη του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
Οι εν λόγω εκθέσεις που καταρτίζουν τα 
οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται δεόντως στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
εργαλεία για την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με την πρόοδο ως προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 88
Elżbieta Kruk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της υλοποίησης, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σε 
τριμηνιαία βάση, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως 
προς την επίτευξη του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας. Οι εν λόγω εκθέσεις 
που καταρτίζουν τα οικεία κράτη μέλη θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζονται δεόντως στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα 
οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
εργαλεία για την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με την πρόοδο ως προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

(33) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της υλοποίησης, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σε 
εξαμηνιαία βάση, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως 
προς την επίτευξη του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας. Οι εν λόγω εκθέσεις 
που καταρτίζουν τα οικεία κράτη μέλη θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζονται δεόντως στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα 
οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
εργαλεία για την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με την πρόοδο ως προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Or. en



AM\1213024EL.docx 77/169 PE655.985v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης θα πρέπει να είναι λιγότερο συχνή 
προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ο 
υπέρμετρος διοικητικός φόρτος. Επιπλέον, θα είναι δύσκολη η παρακολούθηση της προόδου σε 
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Τροπολογία 89
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της υλοποίησης, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σε 
τριμηνιαία βάση, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως 
προς την επίτευξη του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας. Οι εν λόγω εκθέσεις 
που καταρτίζουν τα οικεία κράτη μέλη θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζονται δεόντως στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα 
οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
εργαλεία για την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με την πρόοδο ως προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

(33) Για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της υλοποίησης, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις 
ανά έξι μήνες, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σχετικά με την 
πρόοδο που σημειώνεται ως προς την 
επίτευξη του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Οι εν λόγω εκθέσεις που 
καταρτίζουν τα οικεία κράτη μέλη θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζονται δεόντως στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα 
οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
εργαλεία για την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με την πρόοδο ως προς την 
ολοκλήρωση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 90
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
εγκρίνει η Επιτροπή, καθώς και ένας 
πλήρης κατάλογος με τους τελικούς 
δικαιούχους κοινοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, και διεξάγονται 
δραστηριότητες επικοινωνίας από την 
Επιτροπή κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 91
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 
και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
πρέπει να αξιολογείται βάσει πληροφοριών 
που συλλέγονται μέσω ειδικών 
απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η 
υπερβολική ρύθμιση και οι διοικητικές 
επιβαρύνσεις, ιδίως για τα κράτη μέλη. 
Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους 
δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των μέσων επί τόπου.

(36) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 
και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
πρέπει να αξιολογείται βάσει πληροφοριών 
που συλλέγονται μέσω ειδικών 
απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η 
υπερβολική ρύθμιση και οι διοικητικές 
επιβαρύνσεις, ιδίως για τα κράτη μέλη. 
Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους 
δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των μέσων επί τόπου. Η 
Επιτροπή περιλαμβάνει τον κατάλογο 
δεικτών αξιολόγησης του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στις 
κατευθυντήριες γραμμές, που 
επισυνάπτονται ως παράρτημα στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 92
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την υλοποίηση του Μηχανισμού που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό. Η 
εν λόγω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνουν τα κράτη μέλη ως προς τα 
εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας· θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
όγκο των εσόδων που διατέθηκαν στον 
Μηχανισμό στο πλαίσιο του Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
το προηγούμενο έτος, ανά γραμμή του 
προϋπολογισμού, και τη συνεισφορά των 
ποσών που συγκεντρώνονται μέσω του 
Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού.

(37) Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση 
του Μηχανισμού που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό. Η εν λόγω έκθεση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνει 
κάθε κράτος μέλος ως προς τα 
εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας· θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
όγκο των εσόδων που διατέθηκαν στον 
Μηχανισμό στο πλαίσιο του Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
το προηγούμενο έτος, ανά γραμμή του 
προϋπολογισμού, και τη συνεισφορά των 
ποσών που συγκεντρώνονται μέσω του 
Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού. Το Κοινοβούλιο εγκρίνει 
ψήφισμα σχετικά με την ετήσια έκθεση 
που δημοσιεύει η Επιτροπή. Για σκοπούς 
διαφάνειας, η Επιτροπή δημοσιεύει έναν 
πλήρη κατάλογο των τελικών δικαιούχων.

Or. en

Τροπολογία 93
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 
διατεθεί θα πρέπει να καθορίζονται από 
την Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης. 
Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι 
όροι εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
σχετίζονται με την έγκριση των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και με την 
καταβολή της χρηματοδοτικής στήριξης 
εφόσον πληρούνται τα σχετικά ορόσημα 
και στόχοι θα πρέπει να ασκούνται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη 
σχετική διαδικασία εξέτασης.13. Μετά την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης, το οικείο 
κράτος μέλος και η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν για 
ορισμένες επιχειρησιακές ρυθμίσεις 
τεχνικού χαρακτήρα, αναφέροντας 
λεπτομερώς πτυχές της υλοποίησης όσον 
αφορά τα χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες 
για τα ορόσημα και τους στόχους, καθώς 
και την πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. 
Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς 
επίκαιρες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε 
σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των 
εν λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν 
να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση. 
Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι 
οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που 
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του 
άρθρου 322 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και ορίζουν 
συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον 
καθορισμό και την εκτέλεση του 

(39) Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που θα υλοποιηθούν από 
τα κράτη μέλη και η αντίστοιχη 
χρηματοδοτική συνεισφορά που θα τους 
διατεθεί θα πρέπει να καθορίζονται από 
την Επιτροπή μέσω κατ’ εξουσιοδότησης 
πράξης. Κατόπιν έγκρισης των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την 
Επιτροπή, το Κοινοβούλιο είτε θα 
εγκρίνει ψήφισμα που θα διευκρινίζει ότι 
δεν θα αντιταχθεί στην απόφαση της 
Επιτροπής είτε θα ασκήσει το δικαίωμα 
αρνησικυρίας κατά της κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης. Μετά την έκδοση 
κατ’ εξουσιοδότησης πράξης, το οικείο 
κράτος μέλος και η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν για 
ορισμένες επιχειρησιακές ρυθμίσεις 
τεχνικού χαρακτήρα, αναφέροντας 
λεπτομερώς πτυχές της υλοποίησης όσον 
αφορά τα χρονοδιαγράμματα, τους δείκτες 
για τα ορόσημα και τους στόχους, καθώς 
και την πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα. 
Προκειμένου να παραμένουν διαρκώς 
επίκαιρες οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις σε 
σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, θα πρέπει τα στοιχεία των 
εν λόγω τεχνικών ρυθμίσεων να μπορούν 
να τροποποιηθούν με αμοιβαία συναίνεση.



AM\1213024EL.docx 81/169 PE655.985v02-00

EL

προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
προμηθειών, βραβείων και έμμεσης 
διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους 
σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 
της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.
_________________
13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Or. en

Τροπολογία 94
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
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κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη 
διαδικασία για τον καθορισμό και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, προμηθειών, βραβείων 
και έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν 
ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που 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 δημόσιων επενδύσεων και 
μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την 
ανθεκτικότητά τους και θα τους 
προετοιμάσουν καλύτερα για το μέλλον. 
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
οι ΜΚΟ ή οι ΜΜΕ δεν μπορούν να 
απολέσουν τη χρηματοδότησή τους ως 
συνέπεια γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη. Εάν είναι απαραίτητο, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει, κατόπιν 
συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, να διαχειριστεί 
προσωρινά, άμεσα ή έμμεσα, τα κονδύλια 
με τους αποδέκτες χωρίς τη συμμετοχή 
εθνικών κυβερνήσεων που παραβιάζουν 
το κράτος δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 95
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 96
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε 
υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών 
αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18. Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται 
πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε 
τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να 
εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα στην 
Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Παράλληλα, τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν ισχυρούς μηχανισμούς για την 
αποφυγή περιπτώσεων απάτης και 
διαφθοράς, όπως ενισχυμένη συνεργασία 
με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

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

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

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

15 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 
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της 23.12.1995, σ. 1). της 23.12.1995, σ. 1).
16 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, 
σ. 2).

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

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

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

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

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

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «Ευρωπαϊκό εξάμηνο 
συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών» (στο εξής: Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο): η διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 2-α του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 120.

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 98
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. «Ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού 
των οικονομικών πολιτικών» (στο εξής: 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο): η διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 2-α του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 199720. Για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
συμπληρώνεται από τη συμμετοχή 
περιφερειών, πόλεων και δήμων.

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

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

Or. en

Τροπολογία 99
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 100
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 101
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν επιτρέπονται οι επενδύσεις σε 
δραστηριότητες που θα μπορούσαν να 
πλήξουν την επίτευξη των στόχων του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. Για τη διασφάλιση του 
σεβασμού της αρχής της μη πρόκλησης 
σοβαρής βλάβης, ο Μηχανισμός δεν 
προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη στις 
αποκλεισμένες δραστηριότητες που 
ορίζονται στο σημείο Β του 
παραρτήματος V της πρότασης 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του προγράμματος 
«InvestEU».1α

_________________
1α 2020/0108 (COD), Βρυξέλλες, 
29.5.2020 COM(2020) 403 final.

Or. en

Τροπολογία 102
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Οι επενδύσεις στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας δεν θίγουν τους 
περιβαλλοντικούς στόχους της 
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ταξινόμησης της βιώσιμης 
χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό ΕΕ 2020/852 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τη θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων και την 
τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Όταν οι 
επενδύσεις αφορούν την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, πρέπει να πληρούν τα 
τεχνικά κριτήρια ελέγχου της 
ταξινόμησης της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 103
Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, ώστε να συνεισφέρει στην 
αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19, και 
να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης για μια 
πιο αρμονική ανάπτυξημε τη βελτίωση 
της ανθεκτικότητας και της ικανότητας 
προσαρμογής των κρατών μελών, τον 
μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης που 
μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη την 
πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και τη στήριξη της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης, ώστε να συνεισφέρει 
στην αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19, και 
να προωθήσει τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη 
οικονομική ανάπτυξη η οποία 
τροφοδοτείται από περιβαλλοντικά 
αποδοτικές βελτιώσεις, μέτρα 
ανθεκτικότητας του τομέα υγειονομικής 
περίθαλψης, δράσεις για το κλίμα και 
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πολιτικές κοινωνικής ένταξης.

Or. en

Τροπολογία 104
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, ώστε να συνεισφέρει στην 
αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19, και 
να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, ώστε να συνεισφέρει στην 
αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης, να 
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, να 
ενισχύει τη δημιουργία και διατήρηση 
θέσεων εργασίας μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19, και να προωθήσει την έξυπνη 
και βιώσιμη ανάπτυξη.

Or. it

Τροπολογία 105
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
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βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, ώστε να συνεισφέρει στην 
αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19, και 
να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και 
ανταγωνιστικής οικονομίας βασισμένης 
στη γνώση και της ψηφιακής μετάβασης, 
ώστε να συνεισφέρει στην αποκατάσταση 
του αναπτυξιακού δυναμικού των 
οικονομιών της Ένωσης, να ενισχύσει τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας μετά την 
κρίση της νόσου COVID-19, και να 
προωθήσει τη βιώσιμη και ανταγωνιστική 
ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 106
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, ώστε να συνεισφέρει στην 
αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19, και 
να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
ανισοτήτων και τη στήριξη της πράσινης 
και της ψηφιακής μετάβασης, ώστε να 
συνεισφέρει στην αποκατάσταση του 
αναπτυξιακού δυναμικού των οικονομιών 
της Ένωσης, να ενισχύσει τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας μετά την κρίση της νόσου 
COVID-19, και να προωθήσει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Or. en
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Τροπολογία 107
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, ώστε να συνεισφέρει στην 
αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19, και 
να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

1. Γενικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας προσαρμογής των κρατών 
μελών, τον μετριασμό των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης και 
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, ώστε να συνεισφέρει στην 
αποκατάσταση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των οικονομιών της Ένωσης, να 
ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
μετά την κρίση της νόσου COVID-19, 
ιδίως στον τομέα της περίθαλψης, και να 
προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 108
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός 
στόχος, ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα 
κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των 
οροσήμων και των στόχων των 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, 
όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι 

2. Για να επιτευχθεί αυτός ο γενικός 
στόχος, ο ειδικός στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι η 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα 
κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη των 
οροσήμων και των στόχων των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (μεταξύ 
άλλων και των μεταρρυθμίσεων των 
συστημάτων δημόσιας διοίκησης) και 
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προσπάθειες επίτευξης του ειδικού αυτού 
στόχου πραγματοποιούνται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

των επενδύσεων, όπως καθορίζονται στα 
αντίστοιχα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Οι προσπάθειες επίτευξης 
του ειδικού αυτού στόχου 
πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία 
με τα οικεία κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 109
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 110
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Οριζόντιες αρχές

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
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διασφαλίζουν τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη 
συμμόρφωση με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκτέλεση 
του Μηχανισμού.
2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου λαμβάνονται 
υπόψη και προάγονται σε όλα τα στάδια 
της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της 
παρακολούθησης, της υποβολής 
εκθέσεων και της αξιολόγησης των 
προγραμμάτων.
3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποτρέψουν κάθε διάκριση λόγω φύλου, 
φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού 
προσανατολισμού κατά την 
προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
προγραμμάτων, καθώς και κατά την 
υποβολή των σχετικών εκθέσεων. Η 
προσβασιμότητα για τα άτομα με 
αναπηρίες λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη 
κατά την κατάρτιση και την υλοποίηση 
των σχεδίων αποκατάστασης και 
ανθεκτικότητας.
4. Οι στόχοι του Μηχανισμού 
επιδιώκονται σύμφωνα με τον στόχο της 
προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της ΣΛΕΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών και τη Συμφωνία του Παρισιού 
για το κλίμα. Οι στόχοι του Μηχανισμού 
επιδιώκονται με πλήρη σεβασμό προς το 
περιβαλλοντικό κεκτημένο της ΕΕ. Η 
επένδυση σε ορυκτά καύσιμα αποκλείεται 
από την παροχή στήριξης.

Or. en
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Τροπολογία 111
Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορούν επίσης 
να καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
διαχειριστικού ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 
απαιτούνται για τη διαχείριση του κάθε 
μέσου και την επίτευξη των στόχων του, 
και των δράσεων πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, περιλαμβανομένης της 
εταιρικής επικοινωνίας για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης και κάθε 
άλλης δαπάνηςδιοικητικής συνδρομής την 
οποία πραγματοποιεί η Επιτροπή για τη 
διαχείριση του κάθε μέσου.

Or. en

Τροπολογία 112
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος, Lena Düpont
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 113
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 114
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Άρθρο 6 διαγράφεται
Πόροι από προγράμματα επιμερισμένης 

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

Or. en

Τροπολογία 115
Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Πόροι από προγράμματα επιμερισμένης 

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

Or. en

Τροπολογία 116
Niklas Nienaß
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πόροι από προγράμματα επιμερισμένης 
διαχείρισης

Πόροι για προγράμματα επιμερισμένης 
διαχείρισης

Or. en

Τροπολογία 117
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 118
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πόροι που κατανέμονται στα κράτη μέλη 
υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης 
μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών 
μελών, να μεταφερθούν στον Μηχανισμό. 

Πόροι που κατανέμονται στον Μηχανισμό 
μπορούν, κατόπιν αιτήματος ενός κράτους 
μέλους να μεταφερθούν στα Ταμεία της 
Ένωσης για να χρησιμοποιηθούν προς 
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Η Επιτροπή εκτελεί τους εν λόγω πόρους 
άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Οι πόροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του 
οικείου κράτους μέλους.

όφελος του κράτους μέλους που υποβάλει 
το αίτημα μεταφοράς. Οι πόροι πρέπει να 
τίθενται υπό καθεστώς επιμερισμένης 
διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 63 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Για τους 
πόρους αυτούς ισχύουν οι κανόνες του 
Ταμείου της Ένωσης που λειτουργεί ως 
αποδέκτης.

Or. en

Τροπολογία 119
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος, Tom Berendsen, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 120
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας υλοποιείται από την 
Επιτροπή υπό άμεση διαχείριση σύμφωνα 

διαγράφεται
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με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Or. fr

Τροπολογία 121
Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 122
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Μέτρα που συνδέουν τον Μηχανισμό με 

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

Or. en

Τροπολογία 123
Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Μέτρα που συνδέουν τον Μηχανισμό με 

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

Or. en

Τροπολογία 124
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση σημαντικής μη 
συμμόρφωσης σχετικά με οποιαδήποτε 
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 7 του 
κανονισμού περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων για [...] [ΚΚΔ], το Συμβούλιο, 
μετά από πρόταση της Επιτροπής, 
εκδίδει απόφαση με εκτελεστική πράξη 
για την αναστολή της προθεσμίας για την 
έκδοση των αποφάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 ή για 
την αναστολή των καταβολών στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

διαγράφεται

Η απόφαση αναστολής των καταβολών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζεται στις αιτήσεις καταβολής 
που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία 
της απόφασης αναστολής.
Η αναστολή της προθεσμίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 εφαρμόζεται 
από την επομένη της έκδοσης της 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.
Σε περίπτωση αναστολής των 
καταβολών, εφαρμόζεται το άρθρο 15 
παράγραφος 9 του κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για [...].

Or. en

Τροπολογία 125
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Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση σημαντικής μη 
συμμόρφωσης σχετικά με οποιαδήποτε 
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 7 του 
κανονισμού περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων για [...] [ΚΚΔ], το Συμβούλιο, 
μετά από πρόταση της Επιτροπής, 
εκδίδει απόφαση με εκτελεστική πράξη 
για την αναστολή της προθεσμίας για την 
έκδοση των αποφάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 ή για 
την αναστολή των καταβολών στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

διαγράφεται

Η απόφαση αναστολής των καταβολών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εφαρμόζεται στις αιτήσεις καταβολής 
που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία 
της απόφασης αναστολής.
Η αναστολή της προθεσμίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 εφαρμόζεται 
από την επομένη της έκδοσης της 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.
Σε περίπτωση αναστολής των 
καταβολών, εφαρμόζεται το άρθρο 15 
παράγραφος 9 του κανονισμού περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για [...].

Or. en

Τροπολογία 126
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση σημαντικής μη 
συμμόρφωσης σχετικά με οποιαδήποτε 
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισμού 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για [...] 
[ΚΚΔ], το Συμβούλιο, μετά από πρόταση 
της Επιτροπής, εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη για την αναστολή της 
προθεσμίας για την έκδοση των 
αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
17 παράγραφοι 1 και 2 ή για την αναστολή 
των καταβολών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

1. Σε περίπτωση σημαντικής μη 
συμμόρφωσης σχετικά με οποιαδήποτε 
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισμού 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για [...] 
[ΚΚΔ], η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη για την αναστολή της 
προθεσμίας για την έκδοση των 
αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
17 παράγραφοι 1 και 2 ή για την αναστολή 
των καταβολών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 127
Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν προκύψει οποιαδήποτε από 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 11 του κανονισμού 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για 
[...], το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη για την άρση της 
αναστολής της προθεσμίας ή των 
καταβολών που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.

διαγράφεται

Οι σχετικές διαδικασίες ή καταβολές 
ξεκινούν και πάλι την επομένη της άρσης 
της αναστολής.

Or. en

Τροπολογία 128
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Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι σχετικές διαδικασίες ή καταβολές 
ξεκινούν και πάλι την επομένη της άρσης 
της αναστολής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 129
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για κάθε κράτος μέλος υπολογίζεται 
μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την κατανομή του ποσού που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), με 
τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο 
παράρτημα I, βάσει του πληθυσμού, του 
αντιστρόφου του κατά κεφαλήν 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), 
του σχετικού ποσοστού ανεργίας κάθε 
κράτους μέλους, ιδίως του ποσοστού των 
νέων ανθρώπων που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
(ΕΕΑΚ), των εδαφικών ανισοτήτων εντός 
των κρατών μελών και του ποσοστού 
κινδύνου φτώχεια κάθε κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 130
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για κάθε κράτος μέλος υπολογίζεται 
μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την κατανομή του ποσού που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), με 
τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο 
παράρτημα I, βάσει του πληθυσμού, 
λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού 
μείωσης του πληθυσμού, του αντιστρόφου 
του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος (ΑΕΠ και της μείωσης του 
ΑΕΠ λόγω του αντικτύπου του Covid-19) 
και του σχετικού ποσοστού ανεργίας κάθε 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 131
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για κάθε κράτος μέλος υπολογίζεται 
μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για 
την κατανομή του ποσού που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), με 
τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο 
παράρτημα I, βάσει του πληθυσμού, του 
αντιστρόφου του κατά κεφαλήν 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), 
του σχετικού ποσοστού ανεργίας κάθε 
κράτους μέλους και της απόκλισης του 
ΑΕΠ, υπολογιζόμενης ανά τρίμηνο, 
μεταξύ του 2020 και του 2019.

Or. fr

Τροπολογία 132
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Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 133
Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 134
Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 135
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την περίοδο μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2022 και έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2024, όταν υπάρχουν 
διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι, η 
Επιτροπή μπορεί να διοργανώνει 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για τον σκοπό 
αυτόν, δημοσιεύει ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα των προσκλήσεων που 
πρόκειται να διοργανωθούν κατά την εν 
λόγω περίοδο και αναφέρει, σε κάθε 
πρόσκληση, το ποσό που διατίθεται προς 
κατανομή. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 

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

μερίδιό του από το ποσό που διατίθεται 
προς κατανομή, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα Ι, για την υλοποίηση του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 136
Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 137
Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 138
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι λόγοι για τους οποίους ζητείται 
δανειακή στήριξη, αιτιολογημένοι με βάση 
τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης 
που συνδέονται με πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις·

α) οι λόγοι για τους οποίους ζητείται 
δανειακή στήριξη, αιτιολογημένοι με βάση 
τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης 
που συνδέονται με πρόσθετες 
αντικυκλικές μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 139
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 15·

β) οι πρόσθετες αντικυκλικές 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 15·

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις συμμορφώνονται με τα 
κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 16 

β) οι πρόσθετες αντικυκλικές 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια που 
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παράγραφος 3. καθορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 141
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα άλλα στοιχεία που απαιτούνται 
για την υλοποίηση της δανειακής στήριξης 
που αφορά τις σχετικές μεταρρυθμίσεις και 
τα επενδυτικά έργα, σύμφωνα με την 
απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2.

ε) τα άλλα στοιχεία που απαιτούνται 
για την υλοποίηση της δανειακής στήριξης 
που αφορά τις σχετικές αντικυκλικές 
μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα, 
σύμφωνα με την απόφαση που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 142
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος, Tom Berendsen, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 4, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Στα σχέδια αυτά 
περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του 
οικείου κράτους μέλους για τα επόμενα 
τέσσερα έτη καθώς και ετήσιοι στόχοι.Τα 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που 
είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο του παρόντος μέσου 
περιλαμβάνουν μέτρα για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων και έργων δημοσίων 
επενδύσεων μέσω μιας συνεκτικής δέσμης, 
η οποία θα πρέπει να αποτελείται από 
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ετήσιους στόχους, καθώς και από δείκτες 
και ένα σύστημα αξιολόγησης της 
εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 143
Elżbieta Kruk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάρη σε αυτή την αλλαγή, περισσότερες επενδύσεις θα γίνουν επιλέξιμες για την παροχή 
στήριξης από τον RRF.

Τροπολογία 144
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στόχος του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης 
που προκάλεσε η πανδημία της COVID-
19 μέσω της εδαφικής διαφοροποίησης 
των επενδύσεων, και, συνεπώς, οι 
περιφερειακές αρχές, οι επαγγελματικές 
οργανώσεις και οι ΜΚΟ είναι πολύ 
σημαντικές για τον προσδιορισμό και την 
αξιολόγηση των συγκεκριμένων 
επενδυτικών αναγκών στα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η 
Επιτροπή πρέπει να προτείνει έναν 
κώδικα δεοντολογίας για τις εταιρικές 
σχέσεις καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα 
για τη συμμετοχή των αρμόδιων τοπικών 
και περιφερειακών αρχών και των 
επαγγελματικών και σχετικών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 145
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως 
εκείνες που αφορούν ή προκύπτουν από 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που 
έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα 

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

τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο ώστε 
όλοι οι πολίτες και ιδίως οι πιο ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες να μπορούν να 
παραμένουν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, 
ενώ, στο πλαίσιο της πανδημίας της 
COVID-19, πρέπει να διευκολύνουν 
επιπρόσθετες επενδύσεις σε εθνικές 
υπηρεσίες υγείας για την υποστήριξη του 
εκσυγχρονισμού των υποδομών υγείας 
και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας στην ΕΕ. Οι επενδύσεις στο 
υγειονομικό σύστημα θα βοηθήσουν τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν την 
ανθεκτικότητά τους και να ενισχύσουν τη 
συνολική σταθερότητα της Ένωσης. Τα 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συνάδουν επίσης με τις πληροφορίες που 
έχουν συμπεριλάβει τα κράτη μέλη στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα και στις επικαιροποιήσεις αυτών 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/199921, 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Τροπολογία 146
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Τροπολογία 147
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνάδουν με τις σχετικές 

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Τροπολογία 148
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας καθώς και 
οποιαδήποτε μελλοντικά προγράμματα 
χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό 
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συμβάλουν στον σεβασμό και την 
προαγωγή της ισότητας γυναικών και 
ανδρών σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 
Αξιολογήσεις έχουν καταδείξει πόσο 
σημαντικό είναι να συνεκτιμάται η πτυχή 
των στόχων της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις διαστάσεις των προγραμμάτων 
και σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, υλοποίησης και 
αξιολόγησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, εγκαίρως και με 
συνεκτικό τρόπο, και παράλληλα να 
εξασφαλίζεται ότι αναλαμβάνονται 
συγκεκριμένες ενέργειες για την 
προαγωγή της ισότητας των φύλων και 
της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση 
εργασία ίσης αξίας, της οικονομικής 
ανεξαρτησίας των γυναικών, της 
αναβάθμισης της εκπαίδευσης και των 
δεξιοτήτων και της επανένταξης των 
γυναικών που έχουν πέσει θύματα βίας 
στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 149
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ένα κράτος μέλος εξαιρείται 
από την παρακολούθηση και την 
εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 472/2013, ή υπόκειται σε 
επιτήρηση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου, οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζονται στο εν λόγω κράτος μέλος 
σε σχέση με τις προκλήσεις και τις 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται από 
τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο 

διαγράφεται
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των εν λόγω κανονισμών.

Or. en

Τροπολογία 150
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος συμπεριλαμβάνει στην 
κατάρτιση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας παράγοντες, ιδίως 
εκπροσώπους ή αρχές σε περιφερειακό 
και σε τοπικό επίπεδο, οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους καθώς και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
Το κράτος μέλος διασφαλίζει τη 
συγκατάθεση των παραγόντων που 
απαριθμούνται στο προηγούμενο εδάφιο 
για το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και προσκομίζει 
αποδεικτικά στοιχεία για την εν λόγω 
συγκατάθεση κατά την υποβολή του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 151
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 152
Elżbieta Kruk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας που υποβάλλεται από κάθε 
κράτος μέλος αποτελεί παράρτημα του 
εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων 
και υποβάλλεται επισήμως το αργότερο 
έως τις 30 Απριλίου. Προσχέδιο του 
σχεδίου μπορεί να υποβληθεί από το 
κράτος μέλος από τις 15 Οκτωβρίου του 
προηγούμενου έτους. Στην περίπτωση 
των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, 
θα πρέπει να υποβάλλεται ένα προσχέδιο 
του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας μαζί με το σχέδιο 
προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού τον Οκτώβριο είναι 
υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

Τροπολογία 153
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 154
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 155
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 156
Elżbieta Kruk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αντιστραφεί η σειρά των στοιχείων α) και β). Οι στόχοι ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι πιο σημαντικοί από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο εξ ορισμού αυτού του μέτρου.

Τροπολογία 157
Daniel Buda

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

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

α) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
προβλέπεται να αντιμετωπιστούν οι 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που εντοπίστηκαν στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και, 
παράλληλα, συνυπολογισμός των 
αναπτυξιακών στόχων των κρατών 
μελών·

Or. ro

Τροπολογία 158
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
μπορούν να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις και προτεραιότητες που 
απορρέουν από την υγειονομική κρίση και 
του τρόπου με τον οποίο θα περιοριστούν 
οι δυσμενείς επιπτώσεις της εν λόγω 
κρίσης ανάλογα με τη χώρα·

Or. fr

Τροπολογία 159
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
το σχέδιο ενισχύει το αναπτυξιακό 
δυναμικό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 

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

και την οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του οικείου κράτους 
μέλους, μετριάζει τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, ενισχύει 
την ισότητα και ιδίως την ισότητα 
γυναικών και ανδρών και την ισότητα 
μεταξύ των γενεών, καταπολεμά τις 
διακρίσεις και βελτιώνει την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή και 
σύγκλιση, συμπεριλαμβανομένου του 
τρόπου στόχευσης των εδαφών με 
γεωγραφικές ιδιαιτερότητες·

Or. en

Τροπολογία 160
Elżbieta Kruk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αντιστραφεί η σειρά των στοιχείων α) και β). Οι στόχοι ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας είναι πιο σημαντικοί από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο εξ ορισμού αυτού του μέτρου.

Τροπολογία 161
Josianne Cutajar, Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 162
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, Simone 
Schmiedtbauer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 163
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tom Berendsen, 
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, Simone Schmiedtbauer

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 164
Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 165
Raffaele Fitto

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

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

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

Or. it

Τροπολογία 166
Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 167
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

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

γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
τα μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση ή στις προκλήσεις που 
απορρέουν από αυτές· αυτή η επεξήγηση 
περιλαμβάνει τα μέτρα που λαμβάνουν τα 
κράτη μέλη για να διασφαλίσουν την 
επίτευξη των ενωσιακών στόχων για το 
2030 για το κλίμα και την ενέργεια, 
καθώς και τη διασφάλιση μιας κλιματικά 
ουδέτερης οικονομίας έως το 2050.

Or. en

Τροπολογία 168
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 169
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) επεξήγηση του κατά πόσον τα 
μέτρα του σχεδίου αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση ή στις προκλήσεις που 
απορρέουν από αυτές·
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Or. fr

Τροπολογία 170
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 171
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 172
Mathilde Androuët
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) τα προβλεπόμενα ορόσημα και 
στόχοι και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
για τις επενδύσεις εντός μέγιστης 
περιόδου επτά ετών·

Or. fr

Τροπολογία 173
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 174
Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



PE655.985v02-00 134/169 AM\1213024EL.docx

EL

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

Or. en

Τροπολογία 175
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τυχόν απαιτούμενα συνοδευτικά 
μέτρα·

η) τυχόν απαιτούμενα συνοδευτικά 
μέτρα μεταξύ άλλων η μείωση της 
εθνικής γραφειοκρατίας και η αύξηση 
των συμπράξεων του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα

Or. en

Τροπολογία 176
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τυχόν απαιτούμενα συνοδευτικά 
μέτρα·

η) τυχόν άλλα απαιτούμενα 
συνοδευτικά μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 177
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος, Tom Berendsen, Krzysztof Hetman, Lena Düpont
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 178
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro
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Τροπολογία 179
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η 
Επιτροπή ενεργεί σε στενή συνεργασία με 
το οικείο κράτος μέλος, μέσω της 
συμμετοχής και/ή διαβούλευσης με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές και τις 
επαγγελματικές και σχετικές οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών. Η Επιτροπή 
δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ή να 
ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Το οικείο 
κράτος μέλος παρέχει τις ζητούμενες 
πρόσθετες πληροφορίες και μπορεί να 
αναθεωρήσει το σχέδιο, εάν χρειάζεται, 
προτού το υποβάλει επίσημα.

Or. en

Τροπολογία 180
Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 181
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά 
τον καθορισμό του ποσού που θα 
κατανεμηθεί στο οικείο κράτος μέλος, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αναλυτικές 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το 
οικείο κράτος μέλος στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που παρέχει 
το οικείο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 3, και τυχόν 
άλλες σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως εκείνων που 
περιέχονται στο εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων και στο εθνικό σχέδιο για 
την ενέργεια και το κλίμα του οικείου 
κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, 
πληροφορίες από την τεχνική υποστήριξη 
που παρέχεται μέσω του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης.

2. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά 
τον καθορισμό του ποσού που θα 
κατανεμηθεί στο οικείο κράτος μέλος, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αναλυτικές 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το 
οικείο κράτος μέλος στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων 
πληροφοριών για το επίπεδο διαφθοράς, 
καθώς και την αιτιολόγηση και τα στοιχεία 
που παρέχει το οικείο κράτος μέλος, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, 
και τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως εκείνων που 
περιέχονται στο εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων και στο εθνικό σχέδιο για 
την ενέργεια και το κλίμα του οικείου 
κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, 
πληροφορίες από την τεχνική υποστήριξη 
που παρέχεται μέσω του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης.

Or. en

Τροπολογία 182
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά 
τον καθορισμό του ποσού που θα 
κατανεμηθεί στο οικείο κράτος μέλος, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αναλυτικές 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για το 
οικείο κράτος μέλος στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και την 
αιτιολόγηση και τα στοιχεία που παρέχει 
το οικείο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 3, και τυχόν 
άλλες σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως εκείνων που 
περιέχονται στο εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων και στο εθνικό σχέδιο 
για την ενέργεια και το κλίμα του οικείου 
κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, 
πληροφορίες από την τεχνική υποστήριξη 
που παρέχεται μέσω του Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης.

2. Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά 
τον καθορισμό του ποσού που θα 
κατανεμηθεί στο οικείο κράτος μέλος, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αναλυτικές 
πληροφορίες, καθώς και την αιτιολόγηση 
και τα στοιχεία που παρέχει το οικείο 
κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
15 παράγραφος 3, και τυχόν άλλες 
σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως εκείνων που 
περιέχονται στο εθνικό σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα του οικείου κράτους 
μέλους και, κατά περίπτωση, πληροφορίες 
από την τεχνική υποστήριξη που παρέχεται 
μέσω του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης.

Or. en

Τροπολογία 183
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 184
Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) κατά πόσον οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 έχουν χορηγήσει τη 
συγκατάθεσή τους για το σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 185
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 186
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

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

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

Or. fr

Τροπολογία 187
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 188
Elżbieta Kruk

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής των εγγράφων που αποτελούν τη βάση για οδηγίες 
μεταρρυθμίσεων/επενδύσεων θα πρέπει να είναι ευρύτερο, διότι οι ΣΑΧ περιγράφουν μόνο ένα 
μέρος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένα κράτος. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι 
εκθέσεις ανά χώρα.

Τροπολογία 189
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση ή 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές·

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση ή 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές τις μεταβάσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη 
των ενωσιακών στόχων για την ενέργεια 
και το κλίμα για το 2030, καθώς και η 
εδραίωση μιας κλιματικά ουδέτερης 
οικονομίας έως το 2050.

Or. en

Τροπολογία 190
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Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση 
ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές·

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην γνωσιοκεντρική οικονομία και την 
ψηφιακή μετάβαση για την ανάπτυξη μιας 
ανταγωνιστικής οικονομίας ή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτές·

Or. en

Τροπολογία 191
Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού 
δυναμικού, στην προσέλκυση επενδύσεων, 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής 
ποιότητας για όλους και στην οικονομική, 
εδαφική και κοινωνική ανθεκτικότητα του 
κράτους μέλους, στον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης και στη βελτίωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής για μια πιο αρμονική ανάπτυξη 
σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 192
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
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Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 
του κράτους μέλους, στην προώθηση της 
ισότητας ιδίως μεταξύ γυναικών και 
ανδρών, καθώς και μεταξύ γενεών, στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων και στον 
μετριασμό των οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 193
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού, στη 
δημιουργία ή/και τη διατήρηση θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής·

Or. it
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Τροπολογία 194
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tom Berendsen, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αναμένεται να 
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 
του ανταγωνιστικού αναπτυξιακού 
δυναμικού, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 195
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος, Tom Berendsen, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 196
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και 
έργων δημόσιων επενδύσεων που 
αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις και 
ενδέχεται επίσης να συμβάλλουν στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
ανάπτυξη μιας κοινωνίας βασισμένης στη 
γνώση·

Or. en

Τροπολογία 197
Tomislav Sokol

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 198
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tom Berendsen, 
Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 199
Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 200
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 201
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 202
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν το οικείο κράτος μέλος ζητήσει 
δανειακή στήριξη, στην απόφαση 
καθορίζεται επίσης το ποσό της δανειακής 
στήριξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 
παράγραφοι 4 και 5, και οι πρόσθετες 
μεταρρυθμίσεις και επενδυτικά έργα που 
πρέπει να υλοποιηθούν από το κράτος 
μέλος και καλύπτονται από την εν λόγω 
δανειακή στήριξη, με τα σχετικά πρόσθετα 
ορόσημα και στόχους.

2. Εάν το οικείο κράτος μέλος ζητήσει 
δανειακή στήριξη, στην απόφαση 
καθορίζεται επίσης το ποσό της δανειακής 
στήριξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 
παράγραφοι 4 και 5, και οι πρόσθετες 
αντικυκλικές μεταρρυθμίσεις και 
επενδυτικά έργα που πρέπει να 
υλοποιηθούν από το κράτος μέλος και 
καλύπτονται από την εν λόγω δανειακή 
στήριξη, με τα σχετικά πρόσθετα ορόσημα 
και στόχους.

Or. en

Τροπολογία 203
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 204
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) όσον αφορά την ολοκλήρωση των 
μεταρρυθμίσεων, η προθεσμία εντός της 
οποίας πρέπει να υλοποιηθούν οι 
μεταρρυθμίσεις λήγει το αργότερο 
τέσσερα έτη μετά την έκδοση της 
απόφασης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 205
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) όσον αφορά την ολοκλήρωση των 
μεταρρυθμίσεων, η προθεσμία εντός της 
οποίας πρέπει να υλοποιηθούν οι 
μεταρρυθμίσεις λήγει το αργότερο 
τέσσερα έτη μετά την έκδοση της 
απόφασης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 206
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οι σχετικοί δείκτες για την 
εκπλήρωση των προβλεπόμενων 
οροσήμων και στόχων· και

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 207
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 208
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 209
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν η Επιτροπή αξιολογήσει 
αρνητικά κάποιο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, κοινοποιεί δεόντως 

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

αιτιολογημένη αξιολόγηση εντός τριών 
μηνών από την υποβολή της πρότασης από 
το κράτος μέλος.

Or. it

Τροπολογία 210
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ρυθμίσεις και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που 
αναφέρονται στο στοιχείο δ), οι σχετικοί 
δείκτες εκπλήρωσης των προβλεπόμενων 
οροσήμων και στόχων, που αναφέρονται 
στο στοιχείο ε), οι ρυθμίσεις για την 
παροχή πρόσβασης της Επιτροπής στα 
σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης, που 
αναφέρονται στο στοιχείο στ), και, κατά 
περίπτωση, τα πρόσθετα ορόσημα και οι 
στόχοι που σχετίζονται με την εκταμίευση 
της δανειακής στήριξης, που αναφέρονται 
στο στοιχείο ζ) της παραγράφου 4, 
περιγράφονται περαιτέρω σε μια 
επιχειρησιακή ρύθμιση που συμφωνείται 
μεταξύ του οικείου κράτους μέλους και της 
Επιτροπής μετά την έκδοση της απόφασης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

6. Οι ρυθμίσεις και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που 
αναφέρονται στο στοιχείο δ), οι ρυθμίσεις 
για την παροχή πρόσβασης της Επιτροπής 
στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης, που 
αναφέρονται στο στοιχείο στ), και, κατά 
περίπτωση, τα πρόσθετα ορόσημα και οι 
στόχοι που σχετίζονται με την εκταμίευση 
της δανειακής στήριξης, που αναφέρονται 
στο στοιχείο ζ) της παραγράφου 4, 
περιγράφονται περαιτέρω σε μια 
επιχειρησιακή ρύθμιση που συμφωνείται 
μεταξύ του οικείου κράτους μέλους και της 
Επιτροπής μετά την έκδοση της απόφασης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 211
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι λόγοι 
που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος 

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

δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
αξιολογεί το νέο σχέδιο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 και λαμβάνει νέα 
απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 17 εντός 
τριών μηνών από την επίσημη υποβολή 
του αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 212
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 213
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι λόγοι 
που προβάλλει το οικείο κράτος μέλος δεν 
δικαιολογούν τροποποίηση του σχετικού 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
απορρίπτει το αίτημα εντός τεσσάρων 
μηνών από την επίσημη υποβολή του, 
αφού δώσει στο οικείο κράτος μέλος τη 

διαγράφεται
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δυνατότητα να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του εντός περιόδου ενός 
μηνός από την κοινοποίηση των 
συμπερασμάτων της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 214
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 215
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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δύο μηνών από την κοινοποίηση των 
συμπερασμάτων της.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν, εντός δεκαοκτώ μηνών από 
την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1, το οικείο κράτος μέλος 
δεν έχει σημειώσει απτή πρόοδο ως προς 
οποιοδήποτε από τα σχετικά ορόσημα και 
τους στόχους, το ποσό της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
ακυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 1 του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

διαγράφεται

Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την 
ακύρωση της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς αφού δώσει στο οικείο 
κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του εντός δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της αξιολόγησής 
της σχετικά με την απουσία απτής 
προόδου.

Or. en

Τροπολογία 217
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν, εντός δεκαοκτώ μηνών από 
την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης 

7. Εάν, εντός είκοσι τεσσάρων μηνών 
από την ημερομηνία έγκρισης της 
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που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 
1, το οικείο κράτος μέλος δεν έχει 
σημειώσει απτή πρόοδο ως προς 
οποιοδήποτε από τα σχετικά ορόσημα και 
τους στόχους, το ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς ακυρώνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1, το οικείο κράτος μέλος δεν 
έχει σημειώσει απτή πρόοδο ως προς 
οποιοδήποτε από τα σχετικά ορόσημα και 
τους στόχους, το ποσό της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς ακυρώνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 218
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει ανά 
έτος έκθεση προόδου ως προς την 
υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένης 
της επιχειρησιακής ρύθμισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 6.

Or. en

Τροπολογία 219
Elżbieta Kruk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – εδάφιο 1

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διάστημα μεταξύ της υποβολής εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης θα πρέπει να 
επεκταθεί προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
και ο υπέρμετρος διοικητικός φόρτος.

Τροπολογία 220
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 221
Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
όπως έχουν εγκριθεί στην εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 17, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να 
αποκρύψει ευαίσθητες ή εμπιστευτικές 
πληροφορίες, η δημοσιοποίηση των 
οποίων θα έβλαπτε το δημόσιο συμφέρον 
του κράτους μέλους.

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
όπως έχουν εγκριθεί στην εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 17, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 223
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
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Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
όπως έχουν εγκριθεί στην εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 17, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να 
αποκρύψει ευαίσθητες ή εμπιστευτικές 
πληροφορίες, η δημοσιοποίηση των 
οποίων θα έβλαπτε το δημόσιο συμφέρον 
του κράτους μέλους.

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
όπως έχουν εγκριθεί στην εκτελεστική 
πράξη της Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 17, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να 
αποκρύψει ευαίσθητες ή εμπιστευτικές 
πληροφορίες, η δημοσιοποίηση των 
οποίων θα έβλαπτε το δημόσιο συμφέρον 
του κράτους μέλους. Το εν λόγω αίτημα 
δεν ερμηνεύεται εκτεταμένα.

Or. en

Τροπολογία 224
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 225
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 226
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξασφαλίζουν 
συμπληρωματικότητα, συνέργεια, συνοχή 
και συνέπεια μεταξύ των διάφορων μέσων 
σε ενωσιακό, εθνικό και, κατά περίπτωση, 
περιφερειακό επίπεδο, ιδίως σε σχέση με 
τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από 
κονδύλια της Ένωσης, τόσο κατά το 
στάδιο σχεδιασμού όσο και κατά την 
υλοποίηση·

α) εξασφαλίζουν 
συμπληρωματικότητα, συνέργεια, συνοχή 
και συνέπεια μεταξύ των διάφορων μέσων 
σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, ιδίως σε σχέση με τα μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από κονδύλια της 
Ένωσης, τόσο κατά το στάδιο σχεδιασμού 
όσο και κατά την υλοποίηση·

Or. en
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Τροπολογία 227
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εξασφαλίζουν στενή συνεργασία 
μεταξύ των υπευθύνων για την υλοποίηση 
σε ενωσιακό, εθνικό και, κατά περίπτωση, 
περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων του μέσου που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.

γ) εξασφαλίζουν στενή συνεργασία 
μεταξύ των υπευθύνων για την υλοποίηση 
σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων του μέσου που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 228
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των δραστηριοτήτων και τα 
αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 
Για τον σκοπό αυτόν επιβάλλονται 
αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 
στους αποδέκτες χρηματοδότησης της 
Ένωσης.

2. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των δραστηριοτήτων και τα 
αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 
Για την αντιμετώπιση του υφιστάμενου 
διευρυμένου χάσματος δεδομένων ανά 
φύλο στον τομέα της πολιτικής συνοχής 
και του πολεοδομικού σχεδιασμού, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εισαγάγουν 
μεθόδους συλλογής δεδομένων που να 
αντιστοιχούν στα δεδομένα ανά φύλο. Για 
τον σκοπό αυτόν επιβάλλονται αναλογικές 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους 
αποδέκτες χρηματοδότησης της Ένωσης.
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Or. en

Τροπολογία 229
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς της υποβολής 
εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί το 
περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων που 
έχει εκδώσει επίσημα στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπου αρμόζει.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 230
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην έκθεση αξιολόγησης θα 
εξετάζεται ιδίως ο βαθμός στον οποίο 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, η 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και 
η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θα 
εξετάζεται επίσης κατά πόσον 
παραμένουν επίκαιροι όλοι οι στόχοι και 
δράσεις.

2. Στην έκθεση αξιολόγησης θα 
εξετάζεται ιδίως ο βαθμός στον οποίο 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, η 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και 
η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Or. en

Τροπολογία 231
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης θα συνίσταται σε μια 
συνολική αξιολόγηση του μέσου που 
θεσπίζει ο παρών κανονισμός και θα 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπό του.

4. Η έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης θα συνίσταται σε μια 
συνολική αξιολόγηση του μέσου που 
θεσπίζει ο παρών κανονισμός και θα 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπό του.

Or. en

Τροπολογία 232
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για την ενίσχυση της ορατότητας 
της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη οφείλουν 
να ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με 
τα έργα που χρηματοδοτούνται από τον 
μηχανισμό χρησιμοποιώντας τις δημόσιες 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες τους. Στην 
περίπτωση επενδύσεων που υπερβαίνουν 
το 0,1 τοις εκατό του ΑΕΠ του κράτους 
μέλους, θα πρέπει να παρίσταται 
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην τελετή παράδοσης για να αναδειχθεί 
η επένδυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 233
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
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εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στις δραστηριότητες επικοινωνίας 
της, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιεί 
τα δίκτυα των τοπικών ενδιαφερόμενων 
μερών για να διασφαλίζει ότι οι πόροι 
φτάνουν άμεσα στους δικαιούχους που 
τους έχουν ανάγκη, και ότι εξαλείφονται 
τυχόν εμπόδια στην ενημέρωση για τους 
πόρους που διατίθενται από τον 
μηχανισμό.

Or. en

Τροπολογία 234
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 235
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 236
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 237
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 238
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2.1 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συνεισφέρει 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που υποδεικνύονται στις 
ειδικές εκθέσεις που εκπονεί το οικείο 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 239
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συνεισφέρει 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που υποδεικνύονται στις 
ειδικές για τη χώρα συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και 
δημοσιονομικών πτυχών, ή σε άλλα 

— Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συνεισφέρει 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που υποδεικνύονται στις 
ειδικές εκθέσεις των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων και 
δημοσιονομικών πτυχών,
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σχετικά έγγραφα που έχει εγκρίνει 
επίσημα η Επιτροπή στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και απευθύνονται 
στα οικεία κράτη μέλη,

Or. en

Τροπολογία 240
Daniel Buda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– οι προκλήσεις αυτές θεωρούνται 
σημαντικές για την ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού της οικονομίας 
του οικείου κράτους μέλους, για 
παράδειγμα με την υπεύθυνη ανάπτυξη 
του δυναμικού βιώσιμης ανάπτυξης,

Or. ro

Τροπολογία 241
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Α – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας συνεισφέρει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στις 
ειδικές εκθέσεις που προτείνει το οικείο 
κράτος μέλος και το σχέδιο 
ανταποκρίνεται επαρκώς στην οικονομική 
και κοινωνική κατάσταση του οικείου 
κράτους μέλους.

Or. en
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Τροπολογία 242
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Γ – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν συνεισφέρει στην 
αντιμετώπιση καμίας από τις προκλήσεις 
που προσδιορίζονται στις ειδικές εκθέσεις 
που προτείνονται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος και το σχέδιο δεν 
ανταποκρίνεται επαρκώς στην οικονομική 
και κοινωνική κατάσταση του οικείου 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 243
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.1 – εδάφιο 1 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γ – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν συνεισφέρει στην 
αντιμετώπιση καμίας από τις προκλήσεις 
που προσδιορίζονται στις ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις ή σε άλλα σχετικά 
έγγραφα που έχει εγκρίνει επίσημα η 
Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και το σχέδιο δεν 
ανταποκρίνεται επαρκώς στην οικονομική 
και κοινωνική κατάσταση του οικείου 
κράτους μέλους.

Γ – Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας δεν συνεισφέρει στην 
αντιμετώπιση καμίας από τις προκλήσεις 
που προσδιορίζονται στις ειδικές εκθέσεις 
που προτείνονται από το οικείο κράτος 
μέλος και το σχέδιο δεν ανταποκρίνεται 
επαρκώς στην οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση του οικείου κράτους μέλους.

Or. en



PE655.985v02-00 168/169 AM\1213024EL.docx

EL

Τροπολογία 244
Daniel Buda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 245
Corina Crețu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και στην οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους 
μέλους, στον μετριασμό των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής.

2.4 Το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
θέσεων εργασίας για νέους και γυναίκες, 
και στην οικονομική και κοινωνική 
ανθεκτικότητα του κράτους μέλους, στον 
μετριασμό των οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και 
στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 246
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.5 – εδάφιο 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Το κράτος μέλος έχει παράσχει 
επαρκείς πληροφορίες και στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι το ποσό του 
εκτιμώμενου συνολικού κόστους του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
είναι κατάλληλο («εύλογο»),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 247
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 3 – σημείο 2.5 – εδάφιο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

και διαγράφεται
– το κράτος μέλος έχει παράσχει επαρκείς 
πληροφορίες και στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι το ποσό του 
εκτιμώμενου συνολικού κόστους του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
συμβαδίζει με τη φύση και το είδος των 
προβλεπόμενων μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων («αληθοφανές»),

Or. en


