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Η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει την πρώτη επίσημη
υποβολή σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Πορτογαλία

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2021

Η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε:

«Βλέπουμε ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη οι εκστρατείες εμβολιασμού επιταχύνονται. Παράλληλα,
τώρα είναι ακόμη πιο σημαντικό να ξεκινήσει το NextGenerationEU. Η οικονομική ανάκαμψη πρέπει να
συμβαδίζει με απτή βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης. Χαιρετίζω το σχέδιο ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας της Πορτογαλίας, το πρώτο που υποβλήθηκε επίσημα στην Επιτροπή. Η υποβολή
σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στη διαδικασία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Η Επιτροπή προσβλέπει στην αξιολόγηση του πορτογαλικού σχεδίου, το οποίο εστιάζει
στην ανθεκτικότητα, στην κλιματική και ψηφιακή μετάβαση και περιλαμβάνει έργα σε όλους σχεδόν
τους εμβληματικούς ευρωπαϊκούς τομείς. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εντατικά με τα κράτη
μέλη για να τα βοηθήσουμε να καταρτίσουν σχέδια υψηλής ποιότητας. Στόχος μας παραμένει η
έγκριση όλων των σχεδίων έως το καλοκαίρι. Για να πραγματοποιηθούν οι πρώτες πληρωμές, πρέπει
όλα τα κράτη μέλη να έχουν εγκρίνει την απόφαση για τους ιδίους πόρους. Είμαι πεπεισμένη ότι όλα
θα έχουν τεθεί σε εφαρμογή έως το καλοκαίρι.»

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Πορτογαλίας είναι το πρώτο σχέδιο που υποβλήθηκε
επίσημα στην Επιτροπή.

Το σχέδιο καθορίζει τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα δημόσιων επενδύσεων που σχεδιάζει να υλοποιήσει
η Πορτογαλία με τη στήριξη του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Ο RRF είναι το
κύριο εργαλείο του μέσου NextGenerationEU, του σχεδίου της ΕΕ για να εξέλθει ισχυρότερη από την
πανδημία COVID-19. Θα διαθέσει έως και 672,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων και
μεταρρυθμίσεων (σε τιμές 2018). Το ποσό αυτό κατανέμεται σε επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 312,5
δισ. ευρώ και 360 δισ. ευρώ με τη μορφή δανείων. Η κατανομή της επιχορήγησης για όλα τα κράτη
μέλη στο πλαίσιο του RRF σε τρέχουσες τιμές είναι διαθέσιμη εδώ. Ο RRF θα διαδραματίσει καίριο ρόλο
βοηθώντας την Ευρώπη να βγει ισχυρότερη από την κρίση και διασφαλίζοντας την πράσινη και την
ψηφιακή μετάβαση.

Το πορτογαλικό σχέδιο διαρθρώνεται γύρω από τους τρεις πυλώνες της ανθεκτικότητας, του πράσινου
και του ψηφιακού μετασχηματισμού, και περιλαμβάνει μέτρα για την κοινωνική στέγαση, την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την ψηφιακή σχολική εκπαίδευση. Τα έργα του σχεδίου
καλύπτουν ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του RRF έως το 2026. Το σχέδιο προτείνει σχέδια σε έξι από
τους επτά ευρωπαϊκούς εμβληματικούς τομείς.

Η παρουσίαση του σχεδίου είναι επακόλουθο εντατικού διαλόγου ανάμεσα στην Επιτροπή και στις
πορτογαλικές αρχές κατά τους τελευταίους μήνες για την εκπόνηση του εν λόγω σχεδίου.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει το σχέδιο εντός του επόμενου διμήνου με βάση τα έντεκα κριτήρια που
ορίζονται στον κανονισμό και θα μετατρέψει το περιεχόμενό του σε νομικά δεσμευτικές πράξεις. Η
αξιολόγηση αυτή, μεταξύ άλλων, θα εξετάσει κατά πόσον το σχέδιο συμβάλλει στην αποτελεσματική
αντιμετώπιση όλων ή σημαντικού υποσυνόλου των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές
ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Επιτροπή θα
αξιολογήσει επίσης κατά πόσον το σχέδιο αφιερώνει τουλάχιστον το 37 % των δαπανών σε επενδύσεις
και μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν τους κλιματικούς στόχους, και το 20 % στην ψηφιακή μετάβαση.
Βάσει πρότασης της Επιτροπής, το Συμβούλιο θα έχει στη διάθεσή του, κατά κανόνα, τέσσερις
εβδομάδες για να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής.

Η έγκριση του Συμβουλίου θα προετοιμάσει το έδαφος για την εκταμίευση προχρηματοδότησης
ποσοστού 13 % στην Πορτογαλία από τις επιχορηγήσεις ύψους 13,9 δισ. ευρώ και τα δάνεια ύψους
2,7 δισ. ευρώ που ζητήθηκαν στο πλαίσιο του RRF, με την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος της
απόφασης για τους ιδίους πόρους, η οποία πρέπει πρώτα να εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη.

Το σχέδιο που υπέβαλαν οι πορτογαλικές αρχές είναι διαθέσιμο εδώ. Η Επιτροπή εξακολουθεί να
συνεργάζεται εντατικά με τα υπόλοιπα κράτη μέλη για να τα βοηθήσει να καταρτίσουν σχέδια υψηλής
ποιότητας.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/recovery_and_resilience_facility_.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=recuperar-portugal-construindo-o-futuro-plano-de-recuperacao-e-resiliencia
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Κανονισμός για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ιστότοπος για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ιστότοπος της Ειδικής Ομάδας για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Marta WIECZOREK (+32 2 295 81 97)
Enda MCNAMARA (+32 2 296 49 76)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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