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(9) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αντισταθμίσουν μερικώς, σύμφωνα με 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, 
ορισμένες εγκαταστάσεις σε τομείς ή 
επιμέρους τομείς οι οποίοι έχουν 
προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω του 
κόστους που σχετίζεται με τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και που 
μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Το πρωτόκολλο και οι 
συνοδευτικές αποφάσεις που εγκρίθηκαν 
από τη διάσκεψη των μερών στο Παρίσι 
πρέπει να προβλέπουν τη δυναμική 
κινητοποίηση της χρηματοδότησης 
δράσεων για το κλίμα, της μεταφοράς 
τεχνολογίας και της ανάπτυξης 
ικανοτήτων για τα επιλέξιμα μέρη, ιδίως 
για εκείνα με τις λιγότερες δυνατότητες. 
Η δημόσια χρηματοδότηση για το κλίμα θα 
συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην κινητοποίηση πόρων για μετά 
το 2020. Ως εκ τούτου, τα έσοδα των 
πλειστηριασμών πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
δράσεων για το κλίμα σε ευάλωτες τρίτες 
χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 
προσαρμογής στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής. Το ποσό της 
χρηματοδότησης για το κλίμα που 

(9) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος των ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να αντισταθμίσουν μερικώς, μέσω 
κεντρικού συστήματος σε ενωσιακό 
επίπεδο, ορισμένες εγκαταστάσεις σε 
τομείς ή επιμέρους τομείς για τους 
οποίους έχει προσδιοριστεί ότι εκτίθενται 
σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα 
λόγω του κόστους που σχετίζεται με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και που 
μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η δημόσια χρηματοδότηση για 
το κλίμα θα συνεχίσει να διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση πόρων 
για μετά το 2020. Ως εκ τούτου, τα έσοδα 
των πλειστηριασμών πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
δράσεων για το κλίμα σε ευάλωτες τρίτες 
χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 
προσαρμογής στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής. Το ποσό της 
χρηματοδότησης για το κλίμα που 
πρόκειται να κινητοποιηθεί θα εξαρτηθεί 
επίσης από τη φιλοδοξία και την ποιότητα 
των INDCs που προτάθηκαν, τα 
επακόλουθα σχέδια επενδύσεων και τις 
εθνικές διαδικασίες σχεδιασμού 
προσαρμογής. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να εξετάσουν τις κοινωνικές 
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πρόκειται να κινητοποιηθεί θα εξαρτηθεί 
επίσης από τη φιλοδοξία και την ποιότητα 
των σχεδιαζόμενων εθνικά καθορισμένων 
συνεισφορών που προτάθηκαν (INCDs), 
τα επακόλουθα σχέδια επενδύσεων και τις 
εθνικές διαδικασίες σχεδιασμού 
προσαρμογής. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από 
τους πλειστηριασμούς για την προαγωγή 
της δημιουργίας δεξιοτήτων και της 
ανακατανομής του εργατικού δυναμικού 
που επηρεάζεται από τη μετάβαση των 
θέσεων απασχόλησης σε μια οικονομία 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

πτυχές της απεξάρτησης των οικονομιών 
τους από τις ανθρακούχες εκπομπές και 
να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από τους 
πλειστηριασμούς για την προαγωγή της 
δημιουργίας δεξιοτήτων και της 
ανακατανομής του εργατικού δυναμικού 
που επηρεάζεται από τη μετάβαση των 
θέσεων απασχόλησης σε μια οικονομία 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να 
προσθέτουν στο ποσό της αντιστάθμισης 
που λαμβάνουν μέσω του κεντρικού 
συστήματος σε ενωσιακό επίπεδο. Αυτά 
τα χρηματοδοτικά μέτρα δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνουν το 100% του κόστους και 
δεν θα πρέπει να υπόκεινται στους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και 
το σύμφωνο σταθερότητας και 
ανάπτυξης.
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δ α) Στην παράγραφο 6 παρεμβάλλεται 
ένα νέο εδάφιο:
«Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
θεσπίσουν χρηματοδοτικά μέτρα υπέρ 
τομέων ή επιμέρους τομέων οι οποίοι 
εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα λόγω σημαντικού 
έμμεσου κόστους που προκύπτει από το 
κόστος εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές 
της ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας 
υπόψη τυχόν επιπτώσεις στην εσωτερική 
αγορά. Οι κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις και το σύμφωνο σταθερότητας 
και ανάπτυξης δεν εφαρμόζονται σε αυτά 
τα χρηματοδοτικά μέτρα για την 
αντιστάθμιση του 100% του εν λόγω 
κόστους. Τα εθνικά αυτά μέτρα, όταν 
συνδυάζονται με τη στήριξη που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, δεν 
υπερβαίνουν το 100% του κόστους.»
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