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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους έκτακτους 
πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για 
την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας 
(REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2020)0451),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και τα άρθρα 177 και 322, παράγραφος 1, 
στοιχείο α) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 
οποία η Επιτροπή του υπέβαλε την πρόταση (C9-0149/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– μετά από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

– μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

– αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A9-0000/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κατανομή των υπόλοιπων πρόσθετων 
πόρων σε κάθε κράτος μέλος με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, με βάση μια 
μέθοδο κατανομής που θα στηρίζεται στα 
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα αντικειμενικά 
στατιστικά στοιχεία για τη σχετική 
ευημερία των κρατών μελών και στην 
έκταση των επιπτώσεων της τρέχουσας 
κρίσης στις οικονομίες και τις κοινωνίες 
τους. Η μέθοδος κατανομής θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικό πρόσθετο ποσό για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης 
της ειδικής ευπάθειας των οικονομιών και 
των κοινωνιών τους. Προκειμένου να 
αντικατοπτρίζεται ο εξελισσόμενος 
χαρακτήρας των επιπτώσεων της κρίσης, η 
κατανομή θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 
2021 με βάση την ίδια μέθοδο κατανομής 
και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που 
θα είναι διαθέσιμα στις 19 Οκτωβρίου 
2021 για να διανεμηθεί η δόση των 
πρόσθετων πόρων για το 2022 και, κατά 
περίπτωση οι δόσεις για το 2023 και το 
2024.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ανώτατα όρια όσον αφορά τα κονδύλια για 
τεχνική συνδρομή με πρωτοβουλία των 
κρατών μελών, ενώ παράλληλα να δοθεί 
στα κράτη μέλη η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
όσον αφορά την κατανομή τους εντός των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν 
χρειάζεται να τηρηθεί το ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ για τους 
πρόσθετους πόρους. Ωστόσο, θα πρέπει να 
διατηρηθεί η λειτουργική ισχύς του ΕΚΤ. 
Επειδή αναμένεται ότι οι πρόσθετοι πόροι 
θα δαπανηθούν γρήγορα, οι αναλήψεις 
υποχρεώσεων που συνδέονται μ’ αυτούς 
τους πρόσθετους πόρους θα πρέπει να 
αποδεσμευτούν μόνο στο κλείσιμο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PR\1209048EL.docx 11/33 PE654.026v01-00

EL

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

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

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Δεδομένου ότι το προσωρινό 
κλείσιμο των συνόρων μεταξύ των 
κρατών μελών έχει οδηγήσει σε 
σημαντικές προκλήσεις για τις 
διασυνοριακές κοινότητες, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν έως και το 
5 % των πρόσθετων πόρων για την 
υποστήριξη διασυνοριακών έργων, 
χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα ή 
δημιουργώντας νέα έργα συνεργασίας 
Interreg.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE654.026v01-00 12/33 PR\1209048EL.docx

EL

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

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

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πρόσθετων πόρων για δημοσιονομική 
ανάληψη υποχρέωσης το 2023 και το 
2024, για να κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 
και τον αντίκτυπο της χρήσης των 
πρόσθετων πόρων, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των 
επιμέρους στόχων του νέου ειδικού 
θεματικού στόχου. Για να διευκολυνθεί η 
διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πληροφοριών 
σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους 
ειδικούς για κάθε πρόγραμμα δείκτες που 
καθιστά διαθέσιμους η Επιτροπή. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία και την 
προβολή, θα πρέπει να προβάλλουν 
ιδιαίτερα τα έκτακτα μέτρα και πόρους που 
εισήγαγε η Ένωση, ιδίως διασφαλίζοντας 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, 
οι συμμετέχοντες, οι τελικοί αποδέκτες 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν την ύπαρξη, 
τον όγκο και την πρόσθετη στήριξη που 
προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις 
διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες που 
προκύπτουν ως αποτέλεσμα των 
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 
και τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, 
ώστε να εξασφαλιστεί η ισόρροπη εστίαση 
τόσο στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες. σύμφωνα με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής που ορίζονται στο άρθρο 173 της 
ΣΛΕΕ όσο και στις περιφέρειες και πόλεις 
που πλήττονται περισσότερο από την 
πανδημία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς 
και των σχετικών φορέων που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, 
σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση είναι επείγουσα, αλλά υπάρχει ακόμη χρόνος για να δοθεί στα εθνικά 
κοινοβούλια η συνήθης προθεσμία των οκτώ εβδομάδων.

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 
του κανονισμού [ΕΜΑ] υλοποιούνται στο 
πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων με 
ποσό ύψους 53 272 800 000 EUR, σε 
τρέχουσες τιμές, από το ποσό που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο α) σημείο i) του εν λόγω 
κανονισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 
4 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 8 
του ίδιου κανονισμού.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 
του κανονισμού [ΕΜΑ] υλοποιούνται στο 
πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων με 
ποσό ύψους 53 272 800 000 EUR, σε  
τιμές 2018, από το ποσό που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
σημείο i) του εν λόγω κανονισμού, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 
4 και του άρθρου 8 του ίδιου κανονισμού.
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Or. en

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τουλάχιστον το 95 % των 
πρόσθετων πόρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 91 παράγραφος 1α και στο άρθρο 
92α (στο εξής: πρόσθετοι πόροι) θα 
διατεθούν στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και έως το 5 % των πόρων 
αυτών διατίθενται στο πλαίσιο του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας. Σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις, με τους  πρόσθετους πόρους 
παρέχεται βοήθεια για τη στήριξη της 
αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για 
την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 
οικονομίας (REACT-EU) Οι πρόσθετοι 
πόροι χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 
της τεχνικής συνδρομής σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και τις 
πράξεις υλοποίησης του θεματικού στόχου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 9 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 92 β – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πρόσθετοι πόροι για το 2021 και το 
2022 καθίστανται διαθέσιμοι από τους 
πρόσθετους πόρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 92α. Κατά παρέκκλιση από το 
πρώτο εδάφιο και βάσει αιτιολογημένης 
αίτησης κράτους μέλους, οι πρόσθετοι 
πόροι μπορούν επίσης να διατεθούν για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
το 2023 και το 2024. Οι πρόσθετοι πόροι 
που αναφέρονται στο άρθρο 92α 
συμπληρώνονται από τη στήριξη για 
διοικητικές δαπάνες ύψους έως και 
18 000 000 EUR σε τιμές 2018. 

Or. en

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδώσει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 149 για τον καθορισμό της 
κατανομής των πρόσθετων πόρων ως 
χορηγήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
για το 2020 και το 2021 για κάθε κράτος 
μέλος σύμφωνα με τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία που ορίζονται στο παράρτημα 
VIIα. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 
αναθεωρείται το 2021 για να καθοριστεί η 
κατανομή των πρόσθετων πόρων για το 
2022 με βάση τα στοιχεία που θα είναι 
διαθέσιμα έως τις 19 Οκτωβρίου 2021. 
Ανάλογα με την περίπτωση, θα 
αναθεωρηθεί επίσης το 2022 σε 
συνάρτηση με τις δημοσιονομικές 
αναλήψεις υποχρεώσεων το 2023 και το 
2024, με βάση τα πλέον πρόσφατα 
διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Οι 
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αναθεωρήσεις του 2021 και, κατά 
περίπτωση, του 2022 διασφαλίζουν ότι τα 
επιχειρησιακά προγράμματα δεν θα 
επηρεαστούν αρνητικά.

Or. en

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ποσοστό έως και 4 % των 
συνολικών διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο 
του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ μπορεί να 
διατίθεται σε τεχνική συνδρομή για 
οποιοδήποτε υφιστάμενο επιχειρησιακό 

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

πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το 
ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ ή για το νέο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα που αναφέρεται 
στην παράγραφο 10.

Or. en

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 81 
παράγραφος 1 και το άρθρο 134 
παράγραφος 1, η αρχική 
προχρηματοδότηση που καταβάλλεται 
μετά την έκδοση απόφασης της Επιτροπής 
για την έγκριση επιχειρησιακού 
προγράμματος ή για την έγκριση 
τροποποίησης επιχειρησιακού 
προγράμματος για τη χορήγηση των 
πρόσθετων πόρων ανέρχεται στο 50 % των 
πρόσθετων πόρων που χορηγούνται σε 
προγράμματα για το έτος 2020 στο πλαίσιο 
του νέου θεματικού στόχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 9 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
άρθρου 134 παράγραφος 2 για την ετήσια 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 134 
παράγραφος 2, και βάσει αιτιολογημένης 
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προχρηματοδότηση τα έτη 2021, 2022 και 
2023, το ποσό της στήριξης που χορηγείται 
από τα Ταμεία στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα για ολόκληρη την περίοδο 
προγραμματισμού περιλαμβάνει τους 
πρόσθετους πόρους.

αίτησης κράτους μέλους, η ετήσια 
προχρηματοδότηση για τα έτη 2021, 2022 
και, κατά περίπτωση, 2023 και 2024, 
μπορεί να συνίσταται σε ποσοστό έως και 
50 % των πρόσθετων πόρων που 
χορηγούνται σε προγράμματα στο πλαίσιο 
του νέου θεματικού στόχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 9. Για τους 
σκοπούς του υπολογισμού της ετήσιας 
προχρηματοδότησης για το 2021, το 
2022, το 2023 και, κατά περίπτωση, το 
2024, το ποσό της στήριξης που χορηγείται 
από τα Ταμεία στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα για ολόκληρη την περίοδο 
προγραμματισμού περιλαμβάνει τους 
πρόσθετους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πρόσθετοι πόροι που δεν διατίθενται για 
τεχνική συνδρομή χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο του νέου θεματικού στόχου που 
ορίζεται στην παράγραφο 9 για τη 
χρηματοδότηση πράξεων με σκοπό τη 
στήριξη της αποκατάστασης των 
συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 και την προετοιμασία μιας 
πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας.

Or. en
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Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τους 
πρόσθετους πόρους είτε σε έναν είτε σε 
περισσότερους χωριστούς άξονες στο 
πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος ή 
προγραμμάτων είτε σε νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 26 παράγραφος 1, το πρόγραμμα 
καλύπτει την περίοδο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2022 ή την 31η Δεκεμβρίου 
2024 όταν ισχύει η παρέκκλιση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 
4 ανωτέρω.

Or. en

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

παροχή βασικών υπηρεσιών στους πολίτες, 
μεταξύ άλλων στις αγροτικές περιοχές, ή 
για μέτρα οικονομικής στήριξης των 
περιφερειών εκείνων που εξαρτώνται 
περισσότερο από τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση.

Or. en

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 120 
παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο, 
μπορεί να εφαρμοστεί ποσοστό 
συγχρηματοδότησης έως και 100 % για τον 
άξονα ή τους άξονες προτεραιότητας που 
υποστηρίζονται από τους πρόσθετους 
πόρους που έχουν προγραμματιστεί στο 
πλαίσιο του θεματικού στόχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 10 του 
παρόντος άρθρου.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 120 
παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο, 
μπορεί να εφαρμοστεί ποσοστό 
συγχρηματοδότησης έως και 100 % για τον 
άξονα ή τους άξονες προτεραιότητας που 
υποστηρίζονται από τους πρόσθετους 
πόρους που έχουν προγραμματιστεί στο 
πλαίσιο του θεματικού στόχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 9 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 56 
παράγραφος 3 και από το άρθρο 114 
παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2024 ή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 όταν 
ισχύει η παρέκκλιση που αναφέρεται στο 
εδάφιο 3 της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου θα έχει διενεργηθεί τουλάχιστον 
μία αξιολόγηση για τους πρόσθετους 
πόρους, ώστε να κριθεί κατά πόσον ήταν 
αποτελεσματική και αποδοτική η χρήση 
τους, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους και 
ο βαθμός στον οποίο συνέβαλαν στον 
θεματικό στόχο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.
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Τροπολογία 29

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 30

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 31

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναφορά στο «Ταμείο», στα «Ταμεία» ή 
στα «ΕΔΕΤ» στο τμήμα 2.2 του 
παραρτήματος XII αντικαθίσταται ή 
συμπληρώνεται με την αναφορά στο 
[REACT-EU], όταν η χρηματοδοτική 
στήριξη πράξεων παρέχεται από τους 
πρόσθετους πόρους.»·

Η αναφορά στο «Ταμείο», στα «Ταμεία» ή 
στα «ΕΔΕΤ» στο τμήμα 2.2 του 
παραρτήματος XII συμπληρώνεται με την 
αναφορά στο [REACT-EU], όταν η 
χρηματοδοτική στήριξη πράξεων 
παρέχεται από τους πρόσθετους πόρους.»· 
Η αναφορά στους πρόσθετους πόρους 
στο πλαίσιο του REACT-EU γίνεται μέσω 
hashtag ή άλλων ερευνητικών εργαλείων, 
προκειμένου να καταστεί σαφές στους 
πολίτες ότι το εν λόγω έργο 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της 
απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία 
COVID-19. »·

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 149 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α. Στο άρθρο 149, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 3, στο άρθρο 12 
δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 22 παράγραφος 
7 τέταρτο εδάφιο, στο άρθρο 37 
παράγραφος 13, στο άρθρο 38 παράγραφος 
4 τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 39α 
παράγραφος 7, στο άρθρο 40 παράγραφος 
4, στο άρθρο 41 παράγραφος 3, στο άρθρο 
42 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, στο 

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 3, στο άρθρο 12 
δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 22 παράγραφος 
7 τέταρτο εδάφιο, στο άρθρο 37 
παράγραφος 13, στο άρθρο 38 παράγραφος 
4 τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 39α 
παράγραφος 7, στο άρθρο 40 παράγραφος 
4, στο άρθρο 41 παράγραφος 3, στο άρθρο 
42 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, στο 
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άρθρο 42 παράγραφος 6, στο άρθρο 61 
παράγραφος 3 δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και 
έβδομο εδάφιο, στο άρθρο 63 παράγραφος 
4, στο άρθρο 64 παράγραφος 4 και στο 
άρθρο 67 παράγραφος 5α, στο άρθρο 68 
δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 101 τέταρτο 
εδάφιο, στο άρθρο 122 παράγραφος 2 
πέμπτο εδάφιο, στο άρθρο 125 
παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο, στο άρθρο 
125 παράγραφος 9, στο άρθρο 127 
παράγραφοι 7 και 8 και στο άρθρο 144 
παράγραφος 6 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για την περίοδο από 21 Δεκεμβρίου 2013 
έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

άρθρο 42 παράγραφος 6, στο άρθρο 61 
παράγραφος 3 δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και 
έβδομο εδάφιο, στο άρθρο 63 παράγραφος 
4, στο άρθρο 64 παράγραφος 4 και στο 
άρθρο 67 παράγραφος 5α, στο άρθρο 68 
δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 92β 
παράγραφος 4, στο άρθρο 101 τέταρτο 
εδάφιο, στο άρθρο 122 παράγραφος 2 
πέμπτο εδάφιο, στο άρθρο 125 
παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο, στο άρθρο 
125 παράγραφος 9, στο άρθρο 127 
παράγραφοι 7 και 8 και στο άρθρο 144 
παράγραφος 6 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για την περίοδο από 21 Δεκεμβρίου 2013 
έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 149 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2β. Στο άρθρο 149, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 
παράγραφος 3, στο άρθρο 12 δεύτερο 
εδάφιο, στο άρθρο 22 παράγραφος 7 
τέταρτο εδάφιο, στο άρθρο 37 παράγραφος 
13, στο άρθρο 38 παράγραφος 4 τρίτο 
εδάφιο, στο άρθρο 39α παράγραφος 7, στο 
άρθρο 40 παράγραφος 4, στο άρθρο 41 
παράγραφος 3, στο άρθρο 42 παράγραφος 
1 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 42 
παράγραφος 6, στο άρθρο 61 παράγραφος 
3 δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και έβδομο 
εδάφιο, στο άρθρο 63 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 64 παράγραφος 4 και στο άρθρο 67 
παράγραφος 5α, στο άρθρο 68 δεύτερο 
εδάφιο, στο άρθρο 101 τέταρτο εδάφιο, 
στο άρθρο 122 παράγραφος 2 πέμπτο 
εδάφιο, στο άρθρο 125 παράγραφος 8 

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 
παράγραφος 3, στο άρθρο 12 δεύτερο 
εδάφιο, στο άρθρο 22 παράγραφος 7 
τέταρτο εδάφιο, στο άρθρο 37 παράγραφος 
13, στο άρθρο 38 παράγραφος 4 τρίτο 
εδάφιο, στο άρθρο 39α παράγραφος 7, στο 
άρθρο 40 παράγραφος 4, στο άρθρο 41 
παράγραφος 3, στο άρθρο 42 παράγραφος 
1 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 42 
παράγραφος 6, στο άρθρο 61 παράγραφος 
3 δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και έβδομο 
εδάφιο, στο άρθρο 63 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 64 παράγραφος 4 και στο άρθρο 67 
παράγραφος 5α, στο άρθρο 68 δεύτερο 
εδάφιο, στο άρθρο 92β παράγραφος 4, στο 
άρθρο 101 τέταρτο εδάφιο, στο άρθρο 122 
παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο, στο άρθρο 
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πρώτο εδάφιο, στο άρθρο 125 παράγραφος 
9, στο άρθρο 127 παράγραφοι 7 και 8, και 
στο άρθρο 144 παράγραφος 6 εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

125 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο, στο 
άρθρο 125 παράγραφος 9, στο άρθρο 127 
παράγραφοι 7 και 8, και στο άρθρο 144 
παράγραφος 6 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Άρθρο 149 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2γ. Στο άρθρο 149, η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
εκδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 3, το άρθρο 12 δεύτερο 
εδάφιο, το άρθρο 22 παράγραφος 7 
τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 37 παράγραφος 
13, το άρθρο 38 παράγραφος 4 τρίτο 
εδάφιο, τα άρθρα 39α παράγραφος 7, 40 
παράγραφος 4 και 41 παράγραφος 3, το 
άρθρο 42 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, 
το άρθρο 42 παράγραφος 6, το άρθρο 61 
παράγραφος 3 δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και 
έβδομο εδάφιο, το άρθρο 63 παράγραφος 
4, το άρθρο 64 παράγραφος 4 και το άρθρο 
67 παράγραφος 5α, το άρθρο 68 δεύτερο 
εδάφιο, το άρθρο 101 τέταρτο εδάφιο, το 
άρθρο 122 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο, 

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
εκδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 3, το άρθρο 12 δεύτερο 
εδάφιο, το άρθρο 22 παράγραφος 7 
τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 37 παράγραφος 
13, το άρθρο 38 παράγραφος 4 τρίτο 
εδάφιο, τα άρθρα 39α παράγραφος 7, 40 
παράγραφος 4 και 41 παράγραφος 3, το 
άρθρο 42 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, 
το άρθρο 42 παράγραφος 6, το άρθρο 61 
παράγραφος 3 δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και 
έβδομο εδάφιο, το άρθρο 63 παράγραφος 
4, το άρθρο 64 παράγραφος 4 και το άρθρο 
67 παράγραφος 5α, το άρθρο 68 δεύτερο 
εδάφιο, το άρθρο 92β παράγραφος 4, το 
άρθρο 101 τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 122 
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το άρθρο 125 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο, 
το άρθρο 125 παράγραφος 9, το άρθρο 127 
παράγραφοι 7 και 8, και το άρθρο 144 
παράγραφος 6 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον 
δεν διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο εντός περιόδου δύο μηνών από 
την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω 
περιόδου, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα 
προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο, το άρθρο 
125 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 
125 παράγραφος 9, το άρθρο 127 
παράγραφοι 7 και 8, και το άρθρο 144 
παράγραφος 6 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον 
δεν διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο εντός περιόδου δύο μηνών από 
την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω 
περιόδου, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα 
προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι το REACT-EU είναι από τεχνική άποψη απλώς μια τροποποίηση του 
κανονισμού περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 2014-2020, παρέχει σημαντική νέα 
χρηματοδότηση, ενώ παράλληλα μειώνει τον διοικητικό φόρτο και, κατά συνέπεια, και τους 
ελέγχους δαπανών. Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να αξιολογήσει η Επιτροπή τον αντίκτυπο 
των εν λόγω μέτρων, ώστε να παράσχει χρήσιμα στοιχεία για τον μελλοντικό σχεδιασμό της 
πολιτικής για τη συνοχή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Ιστορικό του REACT-EU

Το REACT-EU είναι πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. Η παύση ή η επιβράδυνση της 
οικονομικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την Ένωση έχει προκαλέσει σημαντικές 
οικονομικές και κοινωνικές ζημίες, και το REACT-EU προβλέπεται να αποτελέσει εργαλείο 
που θα συμβάλει στην αντιμετώπισή τους. Είχαν προηγηθεί δύο προτάσεις σχετικά με την 
πολιτική συνοχής, την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού 
(CRII) και την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού + (CRII +), 
με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι κανόνες για τις περιφερειακές δαπάνες για να διευκολυνθεί 
η ανάκαμψη.

Β. Πεδίο εφαρμογής της πρότασης

Με την πρόταση REACT-EU επιδιώκεται η τροποποίηση του κανονισμού περί κοινών 
διατάξεων για τα ταμεία συνοχής 2014-2020. Προβλέπεται πρόσθετος προϋπολογισμός σε 
δύο μέρη, για το 2020 και για την περίοδο 2021-2022, και επίσης προβλέπεται μια σειρά 
παρεκκλίσεων από τους συνήθεις κανόνες για τις δαπάνες συνοχής, που αφορούν 
συγκεκριμένα τον πρόσθετο προϋπολογισμό για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη. Το 
REACT-EU δεν θα εφαρμοστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο (ούτε καν για το οικονομικό έτος 
2020), δεδομένου ότι η συμφωνία αποχώρησης προβλέπει ότι οι αυξήσεις του 
προϋπολογισμού δεν δεσμεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου.

Γ. Δημοσιονομικές πτυχές

Με την πρόταση διατίθεται πρόσθετο ποσό 5 δισ. EUR κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους 2020, το οποίο θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό. Προβλέπονται επίσης 
πρόσθετα ποσά 42 δισ. EUR το 2021 και 11 δισ. EUR το 2022, τα οποία θα είναι «εκτός» του 
προϋπολογισμού, καθώς θα αποτελούν εξωτερικούς πόρους για ειδικό προορισμό. Οι 
συνεισηγητές προτείνουν οι πρόσθετοι πόροι να διατεθούν επίσης για δημοσιονομικές 
αναλήψεις υποχρεώσεων το 2023 και/ή το 2024, εφόσον χρειάζεται.

Δ. Το πρόβλημα των εξωτερικών πόρων για ειδικό προορισμό

Οι εξωτερικοί πόροι για ειδικό προορισμό είναι μια ειδική κατηγορία πόρων της ΕΕ που δεν 
εντάσσονται στον γενικό προϋπολογισμό, επειδή είναι πόροι που μπορούν να δαπανώνται 
μόνο για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Γενικά, αυτό ισχύει για τα έσοδα από επιστροφές 
επιχορηγήσεων και άλλες επιστροφές, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον 
αρχικό σκοπό τους, και για τις πληρωμές τρίτων χωρών για ειδικά προγράμματα, που 
μπορούν φυσικά να χρησιμοποιηθούν μόνο για τα προγράμματα που αναφέρονται από την 
εκάστοτε χώρα. Όταν χρησιμοποιούνται σε άλλους τομείς, οι εξωτερικοί πόροι για ειδικό 
προορισμό μπορούν να εγείρουν ζητήματα δημοκρατικής λογοδοσίας, καθώς πρόκειται για 
χρήματα που δεν υπόκεινται στην ίδια δημοκρατική εποπτεία με τον υπόλοιπο 
προϋπολογισμό, και εξαιρούνται από την αρχή της καθολικότητας του προϋπολογισμού (και, 
αναμφίβολα, της ειλικρίνειας).
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Ε. Κατανομή των πόρων

Η πρόταση προβλέπει κατανομή των πόρων ανά κράτος μέλος και όχι ανά περιφέρεια, όπως 
συνηθίζεται στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Το γεγονός αυτό αιτιολογείται, ωστόσο, από 
την Επιτροπή με τον ειδικό χαρακτήρα της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της Covid-19. Η κατανομή ανά κράτος μέλος 
προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο νέο 
παράρτημα VΙΙα και εφαρμόζεται στο πλαίσιο εκτελεστικής πράξης της Επιτροπής. Οι 
συνεισηγητές προτείνουν να αντικατασταθεί η πράξη αυτή από μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη.

ΣΤ. Νέος θεματικός στόχος

Με το REACT-EU δημιουργείται ένας νέος, ενιαίος θεματικός στόχος ο οποίος θα αφορά την 
πρόσθετη χρηματοδότηση και θα έχει τον τίτλο «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών 
της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας». Αυτός ο θεματικός στόχος θα ισχύει 
τόσο για το ΕΤΠΑ όσο και για το ΕΚΤ, στο πλαίσιο των υφιστάμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων ή των ειδικών νέων προγραμμάτων, κατ’ επιλογή των κρατών μελών.

Ζ. Ελαστικοποίηση των δαπανών συνοχής

Για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση στο πλαίσιο του REACT-EU, το νέο άρθρο 92β 
προβλέπει μια σειρά παρεκκλίσεων οι οποίες καθιστούν πιο ευέλικτα τον προγραμματισμό 
και την εφαρμογή. Για παράδειγμα, καθίστανται δυνατές οι μεταφορές μεταξύ του ΕΤΠΑ και 
του ΕΚΤ, και στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, για τις οποίες θα είναι 
εφαρμοστέοι μόνο οι κανόνες του ταμείου προορισμού.

Η. Ποσοστό προχρηματοδότησης

Οι πρόσθετοι πόροι θα οδηγήσουν σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό προχρηματοδότησης της 
τάξης του 50 %.

Θ. Ποσοστό συγχρηματοδότησης

Η πρόταση REACT-EU προβλέπει ποσοστό συγχρηματοδότησης έως 100 % για τις δαπάνες 
που σχετίζονται με την οικονομική ανάκαμψη.

Ι. Λοιπές παρεκκλίσεις

Επιπλέον, η εφαρμογή της πρόσθετης χρηματοδότησης δεν θα υπόκειται στους συνήθεις 
κανόνες για τη θεματική συγκέντρωση, τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, το αποθεματικό 
επίδοσης ή ορισμένες προθεσμίες που θεσπίζονται από τους κανονισμούς CRII ή CRII +.

ΙΑ. Επικοινωνία

Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του REACT-EU θα πρέπει να αναγνωρίζουν 
δημοσίως την εν λόγω χρηματοδότηση, σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες για τα έργα στον 
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τομέα της συνοχής.

ΙΒ. Συμπέρασμα

Οι συνεισηγητές εξέτασαν την πρόταση αυτή πολύ προσεκτικά και προτείνουν την έγκρισή 
της, με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση. 
Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι διάφορες παρεκκλίσεις και οι ελαστικοί κανόνες που 
περιέχει πρέπει να διατηρήσουν τον προσωρινό χαρακτήρα τους και ότι η πολιτική συνοχής 
πρέπει από το 2023 και μετά να επανέλθει στους συνήθεις κανόνες και ελέγχους που 
προβλέπονται σε αυτήν. Αυτό ισχύει ιδίως για τη μαζική χρήση εξωτερικών εσόδων για 
ειδικό προορισμό, η οποία μπορεί να γίνει ανεκτή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όμως δεν 
μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμο φαινόμενο, καθώς η χρήση αυτή κινδυνεύει να υπονομεύσει 
τη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.


