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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

11.9.2020 A9-0135/69

Τροπολογία 69
Martina Michels
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 7,5 
δισ. EUR σε τιμές 2018, στους οποίους 
μπορούν να προστεθούν, ενδεχομένως, 
συμπληρωματικοί πόροι που έχουν 
διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης 
και άλλοι πόροι σύμφωνα με την ισχύουσα 
βασική πράξη.

Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 
30 000 000 000 EUR σε τιμές 2018 
(«αρχικό κεφάλαιο»), και δεν μπορεί να 
προκύπτουν από τη μεταφορά πόρων από 
άλλα ταμεία που καλύπτονται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ]. Στο 
αρχικό κεφάλαιο μπορούν να προστεθούν, 
ενδεχομένως, συμπληρωματικοί πόροι που 
έχουν διατεθεί στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης και άλλοι πόροι σύμφωνα με την 
ισχύουσα βασική πράξη.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

11.9.2020 A9-0135/70

Τροπολογία 70
Martina Michels
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Άρθρο 3β 
Μηχανισμός Οικολογικής Επιβράβευσης 

Το 50 % του συνόλου των ποσών που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 
καθίσταται διαθέσιμο ανάλογα με την 
ταχύτητα με την οποία ένα κράτος μέλος 
υλοποιεί τις δεσμεύσεις του να μειώσει 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

11.9.2020 A9-0135/71

Τροπολογία 71
Martina Michels
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, σε περιοχές που 
χαρακτηρίζονται ενισχυόμενες σύμφωνα 
με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) 
και γ) της ΣΛΕΕ, το ΤΔΜ μπορεί να 
υποστηρίζει παραγωγικές επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ, με την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις 
έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο η). Οι εν 
λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον 
εφόσον είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης.

Επιπλέον, σε περιοχές που 
χαρακτηρίζονται ενισχυόμενες σύμφωνα 
με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) 
και γ) της ΣΛΕΕ, το ΤΔΜ μπορεί να 
υποστηρίζει παραγωγικές επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων δημόσιων 
εταιρειών ή εταιρειών μετοχικού 
κεφαλαίου, με την προϋπόθεση ότι οι εν 
λόγω επενδύσεις έχουν εγκριθεί ως μέρος 
του εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης 
με βάση τις πληροφορίες που απαιτούνται 
από το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο η). 
Οι εν λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες 
μόνον εφόσον είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης, για τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας και εφόσον υπάρχει 
συμμόρφωση με τους κοινωνικούς 
στόχους για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την ισότητα των φύλων και της 
αμοιβής και τους στόχους για το 
περιβάλλον, και όπου διευκολύνουν τη 
μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία χωρίς στήριξη της 
μετεγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 
60 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 
../... [νέος ΚΚΔ].
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

11.9.2020 A9-0135/72

Τροπολογία 72
Martina Michels
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΤΔΜ μπορεί επίσης να υποστηρίζει 
επενδύσεις με σκοπό τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που αναγράφονται στον 
κατάλογο του παραρτήματος Ι της 
οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις 
έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο θ). Οι εν 
λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον 
εφόσον είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης.

διαγράφεται
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

11.9.2020 A9-0135/73

Τροπολογία 73
Martina Michels
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για 
τα βασικά στάδια της μετάβασης, τα οποία 
συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην 
τελευταία του εκδοχή·

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς την 
επίτευξη των κλιματικών στόχων της 
Ένωσης για το 2030, και μιας κλιματικά 
ουδέτερης οικονομίας έως το 2050, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για 
τα βασικά στάδια της μετάβασης, τα οποία 
συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην 
τελευταία του εκδοχή, 
συμπεριλαμβανομένης μιας νομικά 
δεσμευτικής ημερομηνίας για τη 
σταδιακή κατάργηση του άνθρακα·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

11.9.2020 A9-0135/74

Τροπολογία 74
Martina Michels
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) όταν παρέχεται στήριξη σε 
επενδύσεις για την επίτευξη μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/EΚ, 
εξαντλητικό κατάλογο των πράξεων που 
πρόκειται να υποστηριχθούν και 
αιτιολόγηση ότι συμβάλλουν στη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και οδηγούν σε σημαντική 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, σαφώς κάτω των σχετικών 
δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται 
για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 
εκπομπής βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 
και με την προϋπόθεση ότι είναι 
απαραίτητες για την προστασία 
σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας·

διαγράφεται

Or. en


