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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης μεγάλης κλίμακας, 
προκειμένου οι οικονομίες των κρατών μελών να καταστούν ανθεκτικότερες και να 
προετοιμαστούν καλύτερα για το μέλλον.

Ο εισηγητής επιθυμεί να τονίσει τη σημασία του τομέα των μεταφορών κατά την πανδημία 
COVID-19. Η κρίση αυτή κατέδειξε τη σημασία της καλής λειτουργίας των εμπορευματικών 
μεταφορών για την ασφάλεια του εφοδιασμού, καθώς και το ότι οι δημόσιες μεταφορές είναι 
καίριας σημασίας για τους εργαζομένους σε τομείς απαραίτητους για την άμβλυνση της κρίσης. 
Κατά συνέπεια, η αύξηση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών είναι 
ζήτημα στρατηγικής σημασίας. Επιπλέον, o εισηγητής υπενθυμίζει ότι ο τομέας των 
μεταφορών και του τουρισμού συγκαταλέγεται μεταξύ των σοβαρότερα πληγέντων από την 
πανδημία COVID-19 και, ως εκ τούτου, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
καθώς και στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η ταχεία ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας απαιτεί επενδύσεις σε ώριμα έργα με υψηλό 
δυναμικό στήριξης της ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας: οι ανάγκες που έχουν 
εντοπιστεί, η καθυστερήσεις στις επενδύσεις και μια σειρά ώριμων έργων για την ανάπτυξη 
των υποδομών μεταφορών προσφέρουν, εν προκειμένω, σημαντικές ευκαιρίες.

Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις μεταφορές,  που ευθύνονται για άνω του 25 % των 
εκπομπών CO2 στην Ευρώπη, και δεν έχουν μέχρι στιγμής μειωθεί σημαντικά, με επενδύσεις 
που θα αποσκοπούν στη στήριξη της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, σύμφωνα με 
τις υφιστάμενες ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, καθώς και με τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των μεταφορών. Από την 
άποψη των εξαγωγών της ΕΕ, το μερίδιο του τομέα, που περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες, 
αυτοκινητοβιομηχανίας καθώς και αεροναυτικά και σιδηροδρομικά προϊόντα, είναι ένα από τα 
πιο σημαντικά όσον αφορά την εξαγωγική αξία.. Ωστόσο, η ηγετική αυτή θέση τίθεται πλέον 
υπό αμφισβήτηση και πρέπει να υποστηριχθεί, μεταξύ άλλων μέσω της υιοθέτησης των 
πράσινων τεχνολογιών, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της εμβάθυνσης της δέσμευσης 
για την καινοτομία. 

Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι απαιτούνται φιλόδοξες επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών για την ολοκλήρωση των βασικών τμημάτων και των κόμβων του κεντρικού 
δικτύου ΔΕΔ-Μ και, όπου είναι αναγκαίο, για τη συμπλήρωση της εθνικής χρηματοδότησης ή 
της χρηματοδότησης από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και/ή τα ταμεία 
περιφερειακής πολιτικής. Η στήριξη θα πρέπει να διασφαλίζει την έγκαιρη ολοκλήρωση των 
τμημάτων που έχουν εντοπιστεί στα προγράμματα εργασιών των διαδρόμων του ΔΕΔ-Μ και 
να δώσει προτεραιότητα στα έργα που μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 2021-
2023. 

Η ανάπτυξη οχημάτων και σκαφών χαμηλών και μηδενικών εκπομπών θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα. Οι εν λόγω επενδύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν την απαραίτητη υποδομή 
επαναφόρτισης/ανεφοδιασμού όπου υπάρχουν επίμονα κενά, ιδίως όσον αφορά τα ταξίδια 
μεγάλων αποστάσεων, τα λιμάνια και τις λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Θα πρέπει 
επίσης να ενσωματώνει την ανάπτυξη  μιας βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
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συμπεριλαμβανομένων των στόλων, και την ανάγκη πολυτροπικότητας των μεταφορών. 
Επιπλέον, η ανάπτυξη ευφυών συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας και λύσεων τύπου 
«κινητικότητα ως υπηρεσία» είναι σημαντική, ενώ η υλοποίηση του ευρωπαϊκού κοινού χώρου 
δεδομένων για την κινητικότητα, ως σημαντική συνιστώσα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για 
τα δεδομένα, θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στις προτεραιότητες που συνοδεύουν το 
μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Ο εισηγητής εφιστά την προσοχή, δεδομένης της βραχυπρόθεσμης περιόδου και της έμφασης 
των εθνικών κονδυλίων στην εφαρμογή της διευκόλυνσης για την ανάκαμψη και την 
ανθεκτικότητα, στον ενδεχόμενο κίνδυνο παράκαμψης της εφαρμογής του μηχανισμού και 
διασποράς των κονδυλίων προκειμένου να τηρηθούν σύντομες προθεσμίες. Ο εισηγητής είναι 
της άποψης ότι μια τέτοια προσέγγιση θα ερχόταν σε αντίθεση με τον αρχικό σκοπό του 
μηχανισμού και θα πρέπει να προληφθεί.

Ο εισηγητής τονίζει ότι η διευκόλυνση για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα δεν θα πρέπει 
να οδηγήσει σε υψηλότερο κίνδυνο στρέβλωσης των ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία 
αγορά. Η στρέβλωση αυτή θα αυξήσει τις οικονομικές αποκλίσεις στην Ένωση και θα 
επιδεινώσει τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προκλήσεις της Ευρώπης. Κατά την κατάρτιση 
και την εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και κατά την υποβολή 
προτάσεων για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το 
άρθρο 107 της ΣΛΕΕ και το πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις και τους περιορισμούς του. Η 
εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και οι κανόνες της για τον ανταγωνισμό και τις 
κρατικές ενισχύσεις είναι προς όφελος των Eυρωπαίων καταναλωτών και των επιχειρήσεων, 
και είναι απαραίτητες για την αποφυγή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Ως 
εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να ασκεί τον ρόλο της σύμφωνα με τις Συνθήκες 
της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της 
ΕΕ.

Ο δείκτης ανεργίας ως στοιχείο της κοινωνικοοικονομικής ικανότητας ενός δεδομένου κράτους 
μέλους, επηρεάζεται από τη μετανάστευση του εργατικού δυναμικού του κράτους μέλους εντός 
της ΕΕ. H αύξηση της μετανάστευσης που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, όχι μόνο επηρεάζει 
το ΑΕΠ τους αλλά και μειώνει επίσης το ποσοστό ανεργίας τους, που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της κλείδας κατανομής. Αν και αυτό είναι στατιστικά σωστό, μια τέτοια μείωση της 
ανεργίας ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει την πραγματική κοινωνικοοικονομική κατάσταση 
στο εν λόγω κράτος μέλος. Επομένως, προκειμένου να διευκολυνθεί η κύρια φιλοδοξία της 
ισορροπημένης εφαρμογής του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σύμφωνα με 
τους στόχους της, το προτεινόμενο ποσοστό ανεργίας πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις 
σχετικές μεταναστευτικές ροές στο κάθε κράτος μέλος. 

Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι η ενσωμάτωση των μεταναστευτικών ροών στην κλείδα 
κατανομής μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα του 
μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και της ανάγκης για προσεκτική εξέταση του 
τρόπου εφαρμογής αυτής της σημαντικής διόρθωσης.   Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν 
από πολιτική άποψη να συμφωνηθεί αυτή η συμπερίληψη στην παρούσα πρόταση, ο εισηγητής 
θεωρεί αυτό το πρόσθετο μέρος της κλείδας κατανομής ως βασικό στοιχείο για την επόμενη 
αναθεώρηση ή συνέχιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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, ιδίως σε οικονομικούς τομείς που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, 
όπως οι μεταφορές και ο τουρισμός. 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 
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πορεία ανάκαμψης και να αποφευχθεί η 
περαιτέρω διεύρυνση των αποκλίσεων 
στην Ένωση.

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.

Τροπολογία 2

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 και ότι, ως 
αποτέλεσμα, αυτοί που πλήττονται 
περισσότερο είναι οι δημόσιες υπηρεσίες 
και οι πιο περιθωριοποιημένοι στην 
κοινωνία. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να 
υποστηριχθούν οι επενδύσεις στη 
συγκεκριμένη συγκυρία, ώστε να 
επιταχυνθεί η ανάκαμψη και να ενισχυθεί 
το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό, 
αποφεύγοντας παράλληλα τα λάθη του 
παρελθόντος όσον αφορά τις κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές επιβλαβείς συνέπειες. 
Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε 
πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες και 
καινοτομία, βιώσιμη κινητικότητα και 
υποδομές μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών 
υποδομών βιώσιμων καυσίμων,  
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.
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Τροπολογία 3

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 
ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, και 
ιδίως των τομέων που έχουν υποστεί 
σημαντικές απώλειες, όπως οι μεταφορές 
και ο τουρισμός, και θα αυξήσει την 
ανθεκτικότητά της, με 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. Προκειμένου να 
αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από τον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και να εκπληρώσουν 
τους στόχους στον μέγιστο βαθμό, τα 
κίνητρα θα πρέπει να σχεδιαστούν κατά 
τρόπο που να ενθαρρύνουν την πλήρη 
εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Επομένως, η καταβολή 
των κονδυλίων θα πρέπει να είναι 
ανάλογη με το επίπεδο ολοκλήρωσης του 
σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
και θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο 
μετά την επαλήθευση της ολοκλήρωσης 
των σχετικών ορόσημων από την 
Επιτροπή.
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Τροπολογία 4

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 δράσεων και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του [...]30 % 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 και ως μετουσίωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την εφαρμογή 
της συμφωνίας του Παρισιού και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου της 
διάθεσης του 30  % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
υποστήριξη στόχων για το κλίμα. Θα 
επιταχύνει τον διαρθρωτικό 
μετασχηματισμό της οικονομίας προς μια 
πιο καθαρή και ανθεκτική οικονομία με 
ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του 
άνθρακα. Τα εθνικά σχέδια πρέπει, εν 
προκειμένω, να ορίσουν ένα στόχο 
και να εφαρμόσουν μια καινοτόμο και 
βιώσιμη ανάκαμψη: στον τομέα των 
μεταφορών, για παράδειγμα, πρέπει να 
τεθεί ο στόχος να καταστεί η Ευρώπη 
πρωτοπόρος όσον αφορά την 
κινητικότητα μέσω της ανάπτυξης 
ευφυών αυτόνομων συστημάτων. Ο 
Μηχανισμός πρέπει πρωτίστως να 
υποστηρίξει την έρευνα, την καινοτομία 
και τις κυκλικές λύσεις (π.χ. νέα καύσιμα, 
κοινόχρηστα οχήματα, κ.λπ.) και τους πιο 
φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους 
μεταφοράς (σιδηροδρομικές και πλωτές 
οδοί) που πρέπει να εκσυγχρονιστούν 
γρήγορα προκειμένου να βελτιωθεί 
περαιτέρω η ενεργειακή τους απόδοση 
(με τη χρήση ηλεκτρικών σκαφών, 
υδρογόνου, εναλλακτικών καυσίμων) και 
η προσβασιμότητά τους, ιδίως στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Δεδομένου ότι οι μεταφορές είναι 
τομέας που αντιπροσωπεύει πάνω από το 
25 % των εκπομπών CO2  στην Ευρώπη, 
θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα όσον 
αφορά τις επενδύσεις που αποσκοπούν 
στη στήριξη της απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, σύμφωνα με τις 
υφιστάμενες ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και με τα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 6

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, με ταυτόχρονη προστασία του 
περιβάλλοντος. 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, με 
ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς που έχουν 
επηρεαστεί σημαντικά, όπως ο τουρισμός 
και οι μεταφορές, για να καταστεί δυνατή 
η μετάβαση σε μια ψηφιακή και ουδέτερη 
από άνθρακα κυκλική οικονομία και για 
την επίτευξη μιας ουδέτερης από 
ανθρακούχες εκπομπές Ευρώπη έως το 
2050, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις 
υφιστάμενες ανισότητες στην οικονομική 
ανάπτυξη μεμονωμένων περιφερειών και 
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κρατών μελών, αποκαθιστώντας το 
αναπτυξιακό δυναμικό και τη 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των 
οικονομιών της Ένωσης στον απόηχο της 
κρίσης και ενισχύοντας τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, την αναβάθμιση και την 
ανανέωση των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων, και θα πρέπει να 
προωθήσει  τη  βιώσιμη ανάπτυξη, 
καθώς και τον διαρθρωτικό 
μετασχηματισμό της οικονομίας και την 
καινοτόμο και βιώσιμη 
επαναβιομηχάνιση, συμβάλλοντας 
συγχρόνως στην επίτευξη της ισότητας 
των φύλων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) δεδομένης της έντονης ανάγκης 
για καινοτομία όσον αφορά την πράσινη 
μετάβαση και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στον τομέα των 
μεταφορών, ιδίως σε έργα για την 
ανάπτυξη της κινητικότητας μηδενικών 
εκπομπών και των αναγκαίων οχημάτων 
και υποδομών, την εξέλιξη των 
εναλλακτικών βιώσιμων καυσίμων και 
τον σχεδιασμό και ανάπτυξη  βιώσιμων 
διασυνοριακών υποδομών για την 
ηλεκτροκίνηση, καθώς και τη μετάβαση 
προς το πράσινο υδρογόνο, τα ευφυή 
συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας 
και την αυτόνομη οδήγηση.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Ο μηχανισμός θα συμβάλλει στην 
ολοκλήρωση των βασικών τμημάτων και 
των κόμβων του κεντρικού και 
εκτεταμένου δικτύου  ΔΕΔ-Μ και 
ολοκληρωμένων δικτύων και, όπου είναι 
αναγκαίο, στη συμπλήρωση της εθνικής 
χρηματοδότησης ή της χρηματοδότησης 
από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» και/ή τα ταμεία περιφερειακής 
πολιτικής. Η στήριξη θα πρέπει να 
διασφαλίζει την έγκαιρη ολοκλήρωση των 
τμημάτων που προσδιορίζονται στα 
προγράμματα εργασιών των διαδρόμων 
του ΔΕΔ-Μ και να δίνει προτεραιότητα 
σε έργα που μπορούν να 
πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 
2021-2024.

Τροπολογία 9

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 μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων 
σε όλα τα κράτη μέλη, όπως καθορίζονται 
στα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας. Αυτός ο ειδικός στόχος θα 
πρέπει να επιδιώκεται σε στενή 
συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16



PE653.990v03-00 12/53 AD\1217462EL.docx

EL

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 
Ένωσης.

(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. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατάρτισης των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διαβουλεύονται με τις περιφερειακές 
και/ή τοπικές αρχές, τα εθνικά 
κοινοβούλια και όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς. 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 σχετικά με τη 
μετάβαση σε μια ψηφιακή και κυκλική 
οικονομία. 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.

Τροπολογία 11
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξετάσουν την ανάπτυξη και την 
ψηφιοποίηση των υποδομών βιώσιμων 
μεταφορών κατά μήκος του κεντρικού 
και του εκτεταμένου δικτύου του ΔΕΔ-Μ 
στις αντίστοιχες περιοχές και σε 
διασυνοριακούς κόμβους ως βασικούς 
στόχους στο πλαίσιο των εθνικών 
επενδυτικών σχεδίων για την ανάκαμψη 
στον απόηχο της πανδημίας COVID-19·

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Στο πλαίσιο των εθνικών 
επενδυτικών σχεδίων για την ανάκαμψη, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν εντατική χρηματοδότηση  
για να αναπτύξουν βασικές τεχνολογίες 
για τη διαλειτουργικότητα στις βιώσιμες 
μεταφορές, όπως το ERTMS, 
προκειμένου να συμβάλουν στον γενικό 
στόχο της δημιουργίας ενός βιώσιμου και 
διαλειτουργικού ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16γ) Η δημιουργία ενός βιώσιμου και 
έξυπνου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών 
συνεπάγεται αναγκαστικά την υλοποίηση 
ενός διαλειτουργικού και ψηφιοποιημένου 
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σιδηροδρομικού δικτύου κατά μήκος του 
ΔΕΔ-Μ μέσω της εγκατάστασης του 
ERTMS, με συνολικό κόστος τουλάχιστον 
15 δισ. EUR. Τα εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης θα πρέπει συνεπώς να 
συμβάλουν σε αυτόν τον στόχο και να 
συμπληρώνουν τις προσπάθειες 
ανάπτυξης του ERTMS κατά μήκος των 
δικτύων του ΔΕΔ-Μ. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να αναλάβει όλες τις απαραίτητες 
πρωτοβουλίες για την επίτευξη του εν 
λόγω στόχου.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16δ) Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
του μηχανισμού ανθεκτικότητας είναι 
δυνατή μόνο εάν τα κράτη μέλη σέβονται 
πλήρως το κράτος δικαίου, καθώς και τις 
διατάξεις που προβλέπονται στο 
νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στο κράτος 
μέλος1a.
___________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0349

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Κατά την κατάρτιση και την 
εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και κατά την υποβολή 
προτάσεων για μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη το άρθρο 107 της 
ΣΛΕΕ και το πλαίσιο για τις κρατικές 
ενισχύσεις και τους περιορισμούς του. Η 
εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
και οι κανόνες της για τον ανταγωνισμό 
και τις κρατικές ενισχύσεις είναι προς 
όφελος των Eυρωπαίων καταναλωτών 
και των επιχειρήσεων, και είναι 
απαραίτητες για την αποφυγή 
αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
πρέπει να συνεχίσει να ασκεί τον ρόλο της 
σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλίσει ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά Η 
Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τις σχετικές 
αποφάσεις για τα μέτρα κρατικών 
ενισχύσεων το συντομότερο δυνατόν, 
ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία 
εκταμίευση της οικονομικής στήριξης 
προς τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 16

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 

(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 
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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.

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 μετάβαση σε μια 
ψηφιακή και ουδέτερη από άνθρακα 
κυκλική οικονομία και τη βελτίωση της 
συνδεσιμότητας · και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιπλέον επεξήγηση της 
συνέπειας του προτεινόμενου σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί 
στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών καθ’ όλη τη 
διαδικασία.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η απαίτηση για τον καθορισμό 
ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος με 
ορόσημα και στόχους στα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν θα 
πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα 
συμπερίληψης πιο πολύπλοκων 
επενδύσεων σε υποδομές, των οποίων οι 
περίοδοι εκτέλεσης μπορεί να είναι 
μεγαλύτερες από επτά έτη.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
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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 
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 

(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 στη 
μετάβαση σε μια ψηφιακή και ουδέτερη 
από άνθρακα κυκλική οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των 
υποδομών και της βελτίωσης της 
συνδεσιμότητας και των μεταφορών, και 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προκύπτουν από αυτήν · 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, στην περιβαλλοντική 
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 και της μείωσης 
της ανισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της οικονομικής 
ανισότητας· κατά πόσον η αιτιολόγηση 
που παρέχεται από το κράτος μέλος για το 
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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.

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.

Τροπολογία 19

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 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2022 να έχει δεσμευτεί νομικά 
το 70 % του ποσού που διατίθεται για τη 
μη επιστρεπτέα στήριξη. Το υπόλοιπο 
ποσό θα πρέπει να δεσμευτεί νομικά έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η ταχεία 
διανομή των κονδυλίων είναι καίριας 
σημασίας για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 στην 
ευρωπαϊκή οικονομία.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης 
εστίασης και της έμφασης που δίνεται 
στα εθνικά κονδύλια για την υλοποίηση 
του μηχανισμού για την ανάκαμψη και 
την ανθεκτικότητα, υπάρχει κίνδυνος να 
δοθεί προτεραιότητα στην τήρηση της 
προθεσμίας εκτέλεσης της 
χρηματοδότησης έναντι του ελέγχου 
σχετικά με τη χρήση της για τον αρχικό 
σκοπό.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27β) τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συμπεριλάβουν στα εθνικά τους σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
επενδύσεις σε διασυνοριακά και 
πολυκρατικά έργα, που μπορούν να 
συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη 
και να δημιουργήσουν ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, τηρώντας παράλληλα 
τον στόχο της Ένωσης για κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050. Προκειμένου 
να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 
προετοιμασία των εθνικών σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει μη 
εξαντλητικό κατάλογο έργων ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έργα για τη 
βελτίωση της βιωσιμότητας του 
τουρισμού, την αναβάθμιση των 
υποδομών υλοποίησης των δικτύων ΔΕΔ-
Μ, την παροχή ελλειπόντων 
διασυνοριακών σιδηροδρομικών 
συνδέσεων, τη βελτίωση της ενεργού 
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κινητικότητας, την τόνωση των 
επενδύσεων στην αεροναυπηγική 
βιομηχανία και την προώθηση της 
πλοϊμότητας των εσωτερικών πλωτών 
οδών, καθώς και την προώθηση της 
ανάπτυξης του ERTMS στους 
ευρωπαϊκούς εμπορευματικούς 
διαδρόμους.

Τροπολογία 22

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 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του. Η 
αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 

(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 τη 
μετάβαση σε μια ψηφιακή και κυκλική 
οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου 
του άνθρακα, 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 
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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.

αύξηση του ανώτατου ποσού θα πρέπει να 
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. 
Για τους ίδιους λόγους χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η καταβολή του δανείου σε 
δόσεις βάσει της επίτευξης 
αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 23

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 δύο μηνών.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και συνεκτική κατανομή 
των κονδυλίων από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης και να τηρηθεί η αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι 
δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να είναι συνεπείς 
και συμπληρωματικές με τα τρέχοντα 
προγράμματα της Ένωσης, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα τη διπλή χρηματοδότηση για 
τις ίδιες δαπάνες. Ειδικότερα, η Επιτροπή 

(35) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και συνεκτική κατανομή 
των κονδυλίων από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης και να τηρηθεί η αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι 
δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να είναι συνεπείς 
και συμπληρωματικές με τα τρέχοντα 
προγράμματα της Ένωσης, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα τη διπλή χρηματοδότηση για 
τις ίδιες δαπάνες. Ειδικότερα, η Επιτροπή 
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και το κράτος μέλος θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν, σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, αποτελεσματικό συντονισμό 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια, 
η συνοχή, η συμπληρωματικότητα και η 
συνέργεια μεταξύ των πηγών 
χρηματοδότησης. Για τον σκοπό αυτόν, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν τις 
σχετικές πληροφορίες για υφιστάμενη ή 
προγραμματισμένη ενωσιακή 
χρηματοδότηση όταν υποβάλλουν τα 
σχέδιά τους στην Επιτροπή. Η 
χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού θα πρέπει να είναι 
επιπρόσθετη της στήριξης που παρέχεται 
στο πλαίσιο άλλων κονδυλίων και 
προγραμμάτων της Ένωσης, και τα έργα 
μεταρρύθμισης και επενδύσεων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού θα πρέπει να μπορούν να 
λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλα 
προγράμματα και μέσα της Ένωσης, υπό 
την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στήριξη δεν 
καλύπτει το ίδιο κόστος.

και το κράτος μέλος θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν, σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, αποτελεσματικό συντονισμό 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια, 
η συνοχή, η διαφάνεια, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργεια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης. Για 
τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποβάλλουν τις σχετικές πληροφορίες 
για υφιστάμενη ή προγραμματισμένη 
ενωσιακή χρηματοδότηση όταν 
υποβάλλουν τα σχέδιά τους στην 
Επιτροπή. Η χρηματοδοτική στήριξη στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού θα πρέπει να 
είναι επιπρόσθετη της στήριξης που 
παρέχεται στο πλαίσιο άλλων κονδυλίων 
και προγραμμάτων της Ένωσης, και τα 
έργα μεταρρύθμισης και επενδύσεων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού θα πρέπει να μπορούν να 
λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλα 
προγράμματα και μέσα της Ένωσης, υπό 
την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στήριξη δεν 
καλύπτει το ίδιο κόστος.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Η ταχεία ανάκαμψη της 
ενωσιακής οικονομίας απαιτεί επενδύσεις 
σε ώριμα έργα με υψηλό δυναμικό 
στήριξης της ανάπτυξης, 
απανθρακοποίησης της οικονομίας  και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας΄  οι 
προσδιορισθείσες ανάγκες, οι 
συσσωρευμένες καθυστερήσεις στις 
επενδύσεις και το χαρτοφυλάκιο των 
ώριμων έργων που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών 
μεταφορών προσφέρουν, εν προκειμένω, 
μεγάλες ευκαιρίες.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35β) τα κριτήρια αξιολόγησης  για το 
κατά πόσον τα έργα προσθέτουν αξία σε 
επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να 
δημοσιεύονται για να αποφευχθεί ένα 
συνονθύλευμα εθνικών προσεγγίσεων που 
ενδέχεται να είναι αντιφατικές ή 
κοντόφθαλμες· στον τομέα των βιώσιμων 
μεταφορών, για παράδειγμα, τα έργα που 
προωθούν τις διασυνοριακές συνδέσεις 
θα έχουν θετικό μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο στην οικονομία και την 
κοινωνία της Ένωσης.

Τροπολογία 27

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 και 
τους τελικούς αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης. Κατά περίπτωση, οι 
απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν βασικούς δείκτες 
απόδοσης ως βάση για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των μέσων επί τόπου.
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Τροπολογία 28

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) Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να 
υποβάλλει εξαμηνιαία 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. Θα 
πρέπει επίσης να περιέχει πληροφορίες 
σχετικά με την πρόοδο στην επίτευξη των 
επιμέρους οροσήμων, στόχων και 
αντίστοιχων δεικτών που περιγράφονται 
στο σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας κάθε κράτους μέλους·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

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 

(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’ εξουσιοδότηση 
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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 
εξέτασης13. 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 
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 

πράξης. 
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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).

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (στο εξής: 
Μηχανισμός).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει προσωρινό 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (στο εξής: Μηχανισμός).

Τροπολογία 31

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 

Το πεδίο εφαρμογής του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
αφορά τομείς πολιτικής που σχετίζονται με 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, τη μετάβαση σε μια ψηφιακή και 
ουδέτερη από πλευράς ανθρακούχων 
εκπομπών κυκλική οικονομία έως το 
2050, τον βιώσιμο τουρισμό, τη βιώσιμη 
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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.

κινητικότητα, τις υποδομές μεταφορών 
και την εξέλιξη των εναλλακτικών 
βιώσιμων καυσίμων για όλους τους 
τρόπους μεταφορών και τις βιώσιμες 
διασυνοριακές υποδομές, ιδίως σε σχέση 
με τα βασικά δίκτυα ΔΕΔ-Μ, τα ευφυή 
συστήματα διαχείρισης των μεταφορών, 
την αυτόνομη οδήγηση, την ηλεκτρονική 
κινητικότητα, τη μετάβαση προς το 
πράσινο υδρογόνο, την υγεία, την 
ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, 
την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες, την έρευνα και καινοτομία, 
την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, τις θέσεις 
εργασίας και τις επενδύσεις, την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, και τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων και 
μιας ενιαίας αγοράς που λειτουργεί καλά.

Τροπολογία 32

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 
υποστήριξη της ανάκαμψης της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της Ένωσης, με τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών 
και της ικανότητας προσαρμογής των 
κρατών μελών λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες,  τον 
μετριασμό του κοινωνικού, εδαφικού, 
περιφερειακού και οικονομικού 
αντίκτυπου της κρίσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ανακούφισης 
της οικονομικής ανισότητας και της 
μετάβασης σε μια ψηφιακή και ουδέτερη 
από άνθρακα κυκλική οικονομία, και 
συμβάλλοντας έτσι στην αποκατάσταση 
του αναπτυξιακού δυναμικού και της 
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μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας 
των οικονομιών της Ένωσης, με την 
ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης και την προώθηση των 
προσπαθειών υπέρ της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης των 
εργαζομένων μετά την κρίση της COVID-
19, και την προώθηση της έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης, και της συνδεσιμότητας, 
διατηρώντας παράλληλα την 
προστιθέμενη αξία της οικονομική 
στήριξη εντός της Ένωσης.

Τροπολογία 33

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 
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, 
όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους 
συνάδουν πλήρως με τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό της 
οικονομίας και στην προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης . Οι προσπάθειες 
επίτευξης του ειδικού αυτού στόχου 
πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία 
με τα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) έως 10 % του ποσού που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο a) κατανέμεται για τη 
χρηματοδότηση των σχεδίων ευρωπαϊκού 
κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο 
άρθρο 5a.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5a
Έργα Ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας

Το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο βα) 
χρησιμοποιείται για τον στόχο της 
χρηματοδότησης έργων ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας με ευρωπαϊκή 
κάλυψη και σημαντική συμμετοχή στην 
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στην 
οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση 
της νόσου COVID-19. Τα έργα 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας 
θεσπίζονται από κοινού από τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη βάσει 
προτεινόμενου έργου και από την 
Επιτροπή μέσω της διαδικασίας 
αξιολόγησής της, προκειμένου να 
διασφαλιστεί το χορηγούμενο ποσό. Η 
Επιτροπή προτείνει μη εξαντλητικό 
κατάλογο έργων ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας, προσδιορίζοντας τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, τα ποσά, τα 
ορόσημα και τους στόχους.

Τροπολογία 36
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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, σε στενή συνεργασία με 
όλες τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και όλα τα οικεία 
ενδιαφερόμενα μέρη. Στα σχέδια αυτά 
περιγράφεται το θεματολόγιο 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του 
οικείου κράτους μέλους έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2024. 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.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 τομείς πολιτικής που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 και τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας έως το 
2050, και με πλήρη σεβασμό της αρχής 
του  «μη βλάπτειν». 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 
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Μετάβασης22, και στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των κονδυλίων 
της Ένωσης.

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 […]

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι καταναλωτικές δαπάνες και οι 
κανονικές τρέχουσες δαπάνες του 
προϋπολογισμού δεν είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση, εκτός εάν το κράτος 
μέλος είναι σε θέση να αποδείξει ότι θα 
παραγάγουν μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 4, 
ότι η χρηματοδότησή τους θα 
εξασφαλιστεί με βιώσιμο τρόπο μετά τη 
λήξη ισχύος του μηχανισμού και ότι οι 
αρνητικές επιπτώσεις στο ισοζύγιο της 
κυβέρνησης είναι μόνο προσωρινές, σε 
πλήρη συμμόρφωση με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 
για τα σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας των κρατών μελών.

Τροπολογία 39

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 και την μακροπρόθεσμη 
ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την οικονομική και 
κοινωνική ανθεκτικότητα του οικείου 
κράτους μέλους, προάγει την ανάπτυξη 
διασυνοριακών υποδομών μεταφορών, 
μετριάζει τις οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της κρίσης, με ειδική έμφαση 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις 
ΜΜΕ που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση, και βελτιώνει την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή και 
σύγκλιση·

Τροπολογία 40

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 
συμβάλουν στη μετάβαση σε μια ψηφιακή  
κυκλική οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο 
άνθρακα ή στις προκλήσεις που 
προκύπτουν από αυτήν, ιδίως όσον αφορά 
τις απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές 
βιώσιμων μεταφορών και την εξέλιξη 
εναλλακτικών βιώσιμων καυσίμων για 
όλους τρόποι μεταφοράς μεταφοράς·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο τα μέτρα που περιλαμβάνει το 
σχέδιο συμβάλλουν στον συνολικό στόχο 
μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης έως 
το 2050 και πως αυτό ευθυγραμμίζεται 
τόσο με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια 
και το κλίμα όσο και με τα εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης\

Τροπολογία 42

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) επεξήγηση του τρόπου με τον 
οποίο το σχέδιο θα συμβάλει στους 
στόχους της επίτευξης της ισότητας των 
φύλων και της μείωσης της οικονομικής 
ανισότητας·

Τροπολογία 43

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 την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων 
εντός μέγιστης περιόδου τεσσάρων ετών, 
και των επενδύσεων εντός μέγιστης 
περιόδου επτά ετών, με εξαίρεση τις 
πολύπλοκες επενδύσεις σε υποδομές, των 
οποίων οι περίοδοι εκτέλεσης απαιτούν 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα·
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Τροπολογία 44

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) διαβεβαίωση ότι η οικονομική 
βοήθεια παρέχεται μόνο σε επιχειρήσεις 
που τηρούν τις ισχύουσες συλλογικές 
συμβάσεις και δεν είναι εγγεγραμμένες σε 
φορολογικούς παραδείσους, όπως 
αναφέρονται στον ενωσιακό κατάλογο μη 
συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής 
δικαιοδοσίας του Συμβουλίου·

Τροπολογία 45

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 των σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας και τη συμβολή τους 
στη μετάβαση σε μια ψηφιακή και 
κυκλική οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο  
άνθρακα και, για τον σκοπό αυτόν, 
λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά  
στη μετάβαση σε μια ψηφιακή και 
κυκλική οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο  
άνθρακα ή στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που απορρέουν από αυτήν 
και την παροχή μέσων για βιώσιμες και 
ανθεκτικές υποδομές·
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Τροπολογία 47

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά πόσον το σχέδιο συμβάλλει 
στον συνολικό στόχο μιας κλιματικά 
ουδέτερης Ευρώπης έως το 2050 και πώς 
ευθυγραμμίζεται με το εθνικό σχέδιο για 
την ενέργεια και το κλίμα και με τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης του 
κράτους μέλους΄

Τροπολογία 48

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) κατά πόσον το σχέδιο συμβάλλει 
στον στόχο της επίτευξης της ισότητας 
των φύλων και της μείωσης της 
οικονομικής ανισότητας|

Τροπολογία 49

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 

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

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η χρηματοδοτική συνεισφορά που 
θα καταβληθεί σε δόσεις αφού το κράτος 
μέλος έχει επιτύχει ικανοποιητικά τα 
σχετικά ορόσημα και τους στόχους που 
έχουν προσδιοριστεί σε σχέση με την 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας·

α) η χρηματοδοτική συνεισφορά που 
θα καταβληθεί σε δόσεις αφού το κράτος 
μέλος έχει επιτύχει είτε πλήρως, σε μεγάλο 
βαθμό ή εν μέρει, τα σχετικά ορόσημα και 
τους στόχους που έχουν προσδιοριστεί σε 
σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

Τροπολογία 51

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 δύο 
μηνών από την υποβολή της πρότασης από 
το κράτος μέλος. Το οικείο κράτος μέλος 
μπορεί να υποβάλει άλλο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τον 
Μηχανισμό Τεχνικής Υποστήριξης.

Τροπολογία 52
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εκτελεστικές πράξεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 27 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία 53

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 
δύο μηνών από την επίσημη υποβολή του 
αιτήματος.

Τροπολογία 54

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

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 δύο μηνών από 
την επίσημη υποβολή του, αφού δώσει στο 
οικείο κράτος μέλος τη δυνατότητα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 
περιόδου ενός μηνός από την κοινοποίηση 
των συμπερασμάτων της Επιτροπής.
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Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και 
στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει 
εγκριθεί στην εκτελεστική πράξη της 
Επιτροπής, το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως 
αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, 
κατά περίπτωση, της δόσης του δανείου. 
Τέτοια αιτήματα καταβολής μπορούν να 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή σε εξαμηνιαία βάση. Εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον έχουν 
επιτευχθεί ικανοποιητικά τα σχετικά 
ορόσημα και στόχοι που καθορίζονται 
στην απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 
17 παράγραφος 1. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης λαμβάνεται επίσης υπόψη η 
επιχειρησιακή ρύθμιση που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 6. Η Επιτροπή 
μπορεί να επικουρείται από 
εμπειρογνώμονες.

3. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και 
στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όπως έχει 
εγκριθεί στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
της Επιτροπής, το οικείο κράτος μέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως 
αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή 
της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, 
κατά περίπτωση, της δόσης του δανείου. 
Τέτοια αιτήματα καταβολής μπορούν να 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην 
Επιτροπή σε εξαμηνιαία βάση. Εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον έχουν 
επιτευχθεί ικανοποιητικά τα σχετικά 
ορόσημα και στόχοι που καθορίζονται 
στην απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 
17 παράγραφος 1. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης λαμβάνεται επίσης υπόψη η 
επιχειρησιακή ρύθμιση που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 6. Η Επιτροπή 
μπορεί να επικουρείται από 
εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19a
Κράτος δικαίου

1. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
του μηχανισμού ανθεκτικότητας είναι 
δυνατή μόνο εάν τα κράτη μέλη δεν 
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παρουσιάζουν γενικές ελλείψεις όσον 
αφορά το κράτος δικαίου. Η Επιτροπή 
εξετάζει εάν υπάρχουν παραβάσεις του 
άρθρου 19α παράγραφος 2 ή του άρθρο 
19α παράγραφος 3 κατά την αξιολόγηση 
του κατά πόσον τα κράτη μέλη είναι 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
του μηχανισμού ανθεκτικότητας.
2. Όταν επηρεάζουν ή απειλούν να 
επηρεάσουν τις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης ή την 
προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, θεωρούνται, 
κυρίως, γενικευμένες ελλείψεις όσον 
αφορά το κράτος δικαίου:
α) η διακινδύνευση της 
ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
οιωνδήποτε περιορισμών στη δυνατότητα 
ανεξάρτητης άσκησης των δικαστικών 
καθηκόντων μέσω έξωθεν παρέμβασης 
στις εγγυήσεις ανεξαρτησίας, λήψης 
εξαναγκαστικών αποφάσεων κατόπιν 
έξωθεν εντολής, αυθαίρετης 
αναθεώρησης των κανόνων για τον 
διορισμό ή τους όρους υπηρεσίας του 
δικαστικού προσωπικού, ή μέσω 
επηρεασμού του δικαστικού προσωπικού 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπονομεύει την 
αμεροληψία του ή παρεμβαίνει στην 
ανεξαρτησία των νομικών εκπροσώπων·
β) η παράλειψη αποτροπής, 
διόρθωσης και επιβολής κυρώσεων σε 
αυθαίρετες ή παράνομες αποφάσεις εκ 
μέρους των δημόσιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών 
επιβολής του νόμου, η άρνηση παροχής 
χρηματοοικονομικών και ανθρώπινων 
πόρων που επηρεάζουν την εύρυθμη 
λειτουργία τους ή η παράλειψη 
διασφάλισης της απουσίας συγκρούσεων 
συμφερόντων·
γ) ο περιορισμός της διαθεσιμότητας 
και της αποτελεσματικότητας των 
ένδικων μέσων, μεταξύ άλλων μέσω 
περιοριστικών δικονομικών κανόνων, μη 
εφαρμογής αποφάσεων ή περιορισμού 
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της αποτελεσματικής έρευνας, της 
δίωξης ή της επιβολής κυρώσεων για 
παραβιάσεις του νόμου·
δ) η διακινδύνευση της διοικητικής 
ικανότητας κράτους μέλους να τηρεί τις 
υποχρεώσεις του μέλους της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας 
αποτελεσματικής εφαρμογής των 
κανόνων, προτύπων και πολιτικών που 
συνιστούν την κείμενη νομοθεσία της 
Ένωσης·
ε) τα μέτρα που αποδυναμώνουν την 
προστασία της εμπιστευτικής 
επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρου και 
πελάτη.
3. Τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε 
διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
ΣΛΕΕ είναι επιλέξιμα να λάβουν μόνο το 
25 % της χρηματοδοτικής συνεισφοράς 
που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 
19.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 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 τρίμηνο έκθεση 
προόδου ως προς την υλοποίηση των 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής 
ρύθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 6 και της επίτευξης των 
επιμέρους προτεινόμενων ορόσημων, των 
στόχων, καθώς και των σχετικών 
δεικτών. 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 
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ανθεκτικότητας.

Τροπολογία 58

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, το αργότερο έναν μήνα μετά 
την παραλαβή. 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. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η Επιτροπή θα πρέπει να 
συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι αναδιατυπωμένες πληροφορίες 
μπορούν να διατίθενται στον 
συννομοθέτη με εμπιστευτικό τρόπο.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 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, κατά περίπτωση, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ιδίως σε 
σχέση με τα μέτρα που χρηματοδοτούνται 
από κονδύλια της Ένωσης, τόσο κατά το 
στάδιο σχεδιασμού όσο και κατά την 
υλοποίηση·
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Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 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, κατά περίπτωση, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με σκοπό 
την επίτευξη των στόχων του μέσου που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) προάγουν και προωθούν την 
ταχεία ολοκλήρωση ώριμων έργων με 
υψηλό δυναμικό όσον αφορά τη στήριξη 
της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την επίτευξη ουδέτερου 
ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα, και με 
διαρκή θετικό αντίκτυπο στην οικονομία 
και την κοινωνία. και

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) δημοσιεύουν κριτήρια 
αξιολόγησης για τη μέτρηση των έργων 
σύμφωνα με την προστιθέμενη αξία τους 
στην Ένωση και δίνουν προτεραιότητα 
στην ολοκλήρωσή τους·
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Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων 
ανθεκτικότητας και ανάκαμψης των 
κρατών μελών, η Επιτροπή ενθαρρύνει 
και δίνει προτεραιότητα σε έργα 
διασυνοριακού χαρακτήρα που 
δημιουργούν δεσμούς μεταξύ δύο η 
περισσότερων  κρατών μελών.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ετήσια έκθεση Εξαμηνιαία έκθεση

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση 
του Μηχανισμού που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό.

1. Η Επιτροπή υποβάλλει εξαμηνιαία 
δημόσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με την υλοποίηση του Μηχανισμού που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 66
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί όσον αφορά τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
οικείων κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού.

2. Η εξαμηνιαία έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί όσον αφορά τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 
οικείων κρατών μελών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

3. Η εξαμηνιαία έκθεση περιλαμβάνει 
επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 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

α) 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 κράτος 
μέλος· και

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
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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, η 
καταλληλότητα των διατάξεων που 
αφορούν την επιβολή προϋποθέσεων, 
καθώς και η αξιολόγηση των ηθικών 
κινδύνων. Θα εξετάζεται επίσης κατά 
πόσον παραμένουν επίκαιροι όλοι οι 
στόχοι και δράσεις.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την 
προέλευση και διασφαλίζουν την προβολή 
της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως 
κατά την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας 
συνεκτικές, αποτελεσματικές και 
αναλογικές στοχευμένες πληροφορίες σε 
πολλαπλά ακροατήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης και του κοινού.

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης αναγνωρίζουν την 
προέλευση και διασφαλίζουν την προβολή 
της χρηματοδότησης της Ένωσης, ιδίως 
κατά την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους, προβάλλοντας το 
έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά 
«Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας» για τη στήριξη των 
δράσεων, τόσο εντός όσο και εκτός του 
διαδικτύου, και παρέχοντας συνεκτική, 
αποτελεσματική και αναλογική 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2
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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.

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί 
ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας 
κατά τρόπο φιλικό προς τον χρήστη, 
προκειμένου να ενισχύσει την ενημέρωση 
των πολιτών, των επιχειρήσεων, ιδίως των 
ΜΜΕ, και των δημόσιων διοικήσεων 
σχετικά με τους χρηματοδοτικούς πόρους 
που παρέχονται από το μέσο που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, 
καθώς και 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.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την προώθηση των δράσεων 
και των αποτελεσμάτων τους, στους 
αποδέκτες της χρηματοδότησης από την 
Ένωση περιλαμβάνονται μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
προέρχονται από την ίδια περιφέρεια με 
τους αποδέκτες.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί 

διαγράφεται
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επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

διαγράφεται

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, η 
Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία και τη 
συνοχή των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή τους στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και, 
για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, η 
Επιτροπή αξιολογεί τη σημασία και τη 
συνοχή των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και τη συμβολή τους στη 
μετάβαση σε μια ψηφιακή και κυκλική 
οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου 
του άνθρακα και, για τον σκοπό αυτόν, 
λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) κατά πόσον το σχέδιο περιλαμβάνει 
μέτρα που συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στη μετάβαση σε μια ψηφιακή και 
κυκλική οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο 
διοξειδίου του άνθρακα και στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από αυτή·
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Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) κατά πόσον το σχέδιο συμβάλλει 
στους στόχους της επίτευξης της 
ισότητας των φύλων και της μείωσης της 
οικονομικής ανισότητας¨

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 1 – 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, στον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης, στην ενίσχυση του τουρισμού 
και στη βελτίωση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙI – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) κατά πόσον το σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα 
για την ενίσχυση των υποδομών και τη 
βελτίωση της συνδεσιμότητας και των 
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μεταφορών·

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – 
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ανταποκρίνεται 
ολοκληρωμένα και επαρκώς στην 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση του 
οικείου κράτους μέλους.

— το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας ανταποκρίνεται 
ολοκληρωμένα και επαρκώς στην 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 
κατάσταση του οικείου κράτους μέλους.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.1 – παράγραφος 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 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, περιβαλλοντική 
και κοινωνική κατάσταση του οικείου 
κράτους μέλους.

Τροπολογία 82

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

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, περιβαλλοντική και κοινωνική 
κατάσταση του οικείου κράτους μέλους.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.1 – παράγραφος 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 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, περιβαλλοντική  και 
κοινωνική κατάσταση του οικείου κράτους 
μέλους.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 2.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2 Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση ή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

2.2 Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά 

στη μετάβαση σε μια ψηφιακή και 
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απορρέουν από αυτές. ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα κυκλική 
οικονομία και στην ανάπτυξη βιώσιμων 
και ανθεκτικών υποδομών ή στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
προκύπτουν από αυτές.

Τροπολογία 85

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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