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Έκθεση A9-0135/2020
Μανώλης Κεφαλογιάννης
Θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης
(2020/0006(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να προστατεύονται οι πολίτες 
που είναι περισσότερο ευάλωτοι στην 
κλιματική μετάβαση, το ΤΔΜ θα πρέπει 
επίσης, αφενός, να καλύπτει την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
πληττόμενων εργαζομένων και την 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων απ’ αυτούς, με 
σκοπό να τους βοηθά να προσαρμοστούν 
σε νέες δυνατότητες απασχόλησης, και, 
αφετέρου, να παρέχει συνδρομή για την 
αναζήτηση εργασίας σε όσους αναζητούν 
εργασία και να βοηθά στην ενεργό 
συμπερίληψή τους στην αγορά εργασίας.

(11) Για να προστατεύονται οι πολίτες 
που είναι περισσότερο ευάλωτοι στην 
κλιματική μετάβαση, το ΤΔΜ θα πρέπει 
επίσης, αφενός, να καλύπτει την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
πληττόμενων εργαζομένων και την 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων απ’ αυτούς, 
την εκπαίδευση; τη συμβουλευτική και 
άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες, με 
σκοπό να τους βοηθά να προσαρμοστούν 
σε νέες δυνατότητες απασχόλησης, και, 
αφετέρου, να αποκτήσουν νέα προσόντα 
κατάλληλα για την πράσινη οικονομία και 
να παρέχει συνδρομή για την αναζήτηση 
εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία και 
να βοηθά στην ενεργό συμπερίληψή τους 
στην αγορά εργασίας. Η προώθηση της 
κοινωνικής συνοχής θα πρέπει να 
αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την 
παροχή στήριξης στο πλαίσιο του ΤΔΜ. 
Το ΤΔΜ θα πρέπει επιπλέον να καλύπτει 
μέτρα για τον μετριασμό των κοινωνικών 
παρενεργειών της μετάβασης, όπως η 
αύξηση των στεγαστικών και 
ενεργειακών δαπανών για ομάδες 
χαμηλού εισοδήματος.
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Έκθεση A9-0135/2020
Μανώλης Κεφαλογιάννης
Θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης
(2020/0006(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την τόνωση της οικονομικής 
διαφοροποίησης των εδαφών που 
πλήττονται από τη μετάβαση, το ΤΔΜ θα 
πρέπει να παρέχει στήριξη σε ΜΜΕ για 
την πραγματοποίηση παραγωγικών 
επενδύσεων. Οι παραγωγικές επενδύσεις 
θα πρέπει να νοούνται ως επενδύσεις σε 
πάγια κεφάλαια ή άυλα περιουσιακά 
στοιχεία επιχειρήσεων με σκοπό την 
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και στη 
συμβολή, με τον τρόπο αυτό, στον 
ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου και 
στην απασχόληση. Όταν οι επιχειρήσεις 
δεν είναι ΜΜΕ, οι παραγωγικές 
επενδύσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται 
μόνο εφόσον είναι απαραίτητες για να 
μετριαστούν οι απώλειες θέσεων εργασίας 
εξαιτίας της μετάβασης, χάρη στη 
δημιουργία ή στην προστασία σημαντικού 
αριθμού θέσεων εργασίας, και εφόσον δεν 
οδηγούν ούτε οφείλονται σε 
μετεγκατάσταση. Οι επενδύσεις σε 
υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της Ένωσης, θα πρέπει να 
επιτρέπονται, εάν συμβάλλουν στη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία έως το 2050 και επιτυγχάνουν 
σημαντικά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με 
τους δείκτες αναφοράς που καθορίστηκαν 
για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 
εκπομπής βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 

(12) Για την τόνωση της οικονομικής 
διαφοροποίησης και της μετατροπής των 
εδαφών που πλήττονται από τη μετάβαση, 
το ΤΔΜ, για την πραγματοποίηση 
βιώσιμων και παραγωγικών επενδύσεων, 
θα πρέπει να παρέχει στήριξη σε ΜΜΕ, σε 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, σε 
επιχειρηματίες, σε κοινωνικές 
επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, 
προκειμένου να βοηθήσει τον 
αναπροσανατολισμό των 
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων 
και τη δημιουργία νέων ευκαιριών. Οι 
παραγωγικές επενδύσεις θα πρέπει να 
νοούνται ως επενδύσεις σε πάγια κεφάλαια 
ή άυλα περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων 
με σκοπό την παραγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών και στη συμβολή, με τον τρόπο 
αυτό, στον ακαθάριστο σχηματισμό 
κεφαλαίου, στην ανάπτυξη και στη 
βιώσιμη απασχόληση. Ως βιώσιμες 
επενδύσεις θα πρέπει να νοούνται οι 
επενδύσεις κατά την έννοια της 
παραγράφου 17 του άρθρου 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου13α. Oι παραγωγικές επενδύσεις 
θα πρέπει να υποστηρίζονται μόνο εφόσον 
είναι απαραίτητες για να μετριαστούν οι 
απώλειες θέσεων εργασίας εξαιτίας της 
μετάβασης, χάρη στη δημιουργία ή στην 
προστασία σημαντικού αριθμού θέσεων 
εργασίας, και εφόσον δεν οδηγούν ούτε 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14 και εάν έχουν ως 
αποτέλεσμα την προστασία σημαντικού 
αριθμού αξιοπρεπών θέσεων εργασίας. 
Κάθε τέτοια επένδυση θα πρέπει να 
αιτιολογείται δεόντως στο σχετικό εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Για να 
προστατεύεται η ακεραιότητα της 
εσωτερικής αγοράς και η πολιτική για τη 
συνοχή, η στήριξη που παρέχεται σε 
επιχειρήσεις θα πρέπει να συνάδει με τους 
κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 
107 και 108 της ΣΛΕΕ, ειδικότερα δε, η 
στήριξη για παραγωγικές επενδύσεις 
επιχειρήσεων που δεν είναι ΜΜΕ θα 
πρέπει να περιορίζεται σε επιχειρήσεις 
που βρίσκονται σε περιοχές 
χαρακτηρισμένες ως ενισχυόμενες για 
τους σκοπούς του άρθρου 107 
παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της 
ΣΛΕΕ.

οφείλονται σε μετεγκατάσταση. Θα πρέπει 
να τεθεί σε εφαρμογή ένας μηχανισμός 
ελέγχου της βιωσιμότητας προκειμένου 
να προσδιοριστεί εάν έχουν δυσμενείς 
περιβαλλοντικές, κλιματικές ή κοινωνικές 
επιπτώσεις. Οι επενδύσεις σε υφιστάμενες 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της Ένωσης, θα πρέπει να 
επιτρέπονται, εάν συμβάλλουν στη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία έως το 2050 και επιτυγχάνουν 
σημαντικά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με 
τους δείκτες αναφοράς που καθορίστηκαν 
για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 
εκπομπής βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14 και εάν έχουν ως 
αποτέλεσμα την προστασία σημαντικού 
αριθμού αξιοπρεπών θέσεων εργασίας. 
Κάθε τέτοια επένδυση θα πρέπει να 
αιτιολογείται δεόντως στο σχετικό εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, να είναι 
βιώσιμη και συνεπής με την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», και με την αρχή της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή 
απόδοση. Το ΤΔΜ θα πρέπει να 
αποσκοπεί μόνο στη στήριξη επενδύσεων 
που σχετίζονται με την κλιματική 
μετάβαση που είναι μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα βιώσιμες και 
προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην 
ενδιαφερόμενη επικράτεια. Η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παρακολουθούν τη βιωσιμότητα των 
επενδύσεων που αντλούνται από το ΤΔΜ 
σε συνεχή βάση.

_________________ _________________
14 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 

14 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 
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