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11.9.2020 A9-0135/78

Τροπολογία 78
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Λόγω της σημασίας που έχει η 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού, με τη δέσμευση σχετικά με τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών και με την αυξημένη 
φιλοδοξία της Ένωσης έτσι όπως 
προτείνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, το ΤΔΜ αναμένεται να 
συμβάλει καθοριστικά στην ενσωμάτωση 
των δράσεων για το κλίμα. Οι πόροι από 
τα κονδύλια του ΤΔΜ είναι πρόσθετοι 
πόροι, επιπλέον των επενδύσεων που 
απαιτούνται για την επίτευξη του γενικού 
στόχου να αφιερωθεί το 25 % των 
δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης 
για τη στήριξη των στόχων για το κλίμα. 
Οι πόροι από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ θα 
συμβάλουν εξ ολοκλήρου στην επίτευξη 
αυτού του στόχου.

(6) Λόγω της σημασίας που έχει η 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού, με τη δέσμευση σχετικά με τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών και με την αυξημένη 
φιλοδοξία της Ένωσης έτσι όπως 
προτείνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, το ΤΔΜ αναμένεται να 
συμβάλει καθοριστικά στην ενσωμάτωση 
των δράσεων για το κλίμα και το 
περιβάλλον. Οι πόροι από τα κονδύλια του 
ΤΔΜ είναι πρόσθετοι πόροι, επιπλέον των 
επενδύσεων που απαιτούνται για την 
επίτευξη του γενικού στόχου να αφιερωθεί 
το 50 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για τη 
στήριξη των στόχων για το κλίμα. Οι πόροι 
που μεταφέρονται σε εθελοντική βάση 
από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ θα μπορούσαν 
να συμβάλουν εξ ολοκλήρου στην 
επίτευξη αυτού του στόχου.
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11.9.2020 A9-0135/79

Τροπολογία 79
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Για να αντιμετωπιστεί η 
συγκεκριμένη κατάσταση και ο ρόλος 
των γυναικών κατά τη μετάβαση, θα 
πρέπει να προαχθεί η ισότητα των φύλων.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/80

Τροπολογία 80
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 των εδαφών που 
πλήττονται από τη μετάβαση, το ΤΔΜ θα 
πρέπει να παρέχει στήριξη σε ΜΜΕ για 
την πραγματοποίηση παραγωγικών 
επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ που ανήκουν εν όλω ή εν μέρει σε 
δημοτικές αρχές. 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 
αξιοπρεπών και βιώσιμων 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 
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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.

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 τη δημιουργία και τη 
διατήρηση σημαντικού αριθμού 
αξιοπρεπών και βιώσιμων θέσεων 
εργασίας. Κάθε τέτοια επένδυση θα πρέπει 
να αιτιολογείται δεόντως στο σχετικό 
εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης, να 
είναι βιώσιμη και, όπου απαιτείται, να 
συνάδει με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» και την αρχή της 
«προτεραιότητας στην ενεργειακή 
απόδοση». 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.

_________________ _________________
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. 
32).

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. 
32).
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11.9.2020 A9-0135/81

Τροπολογία 81
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η στήριξη του ΤΔΜ θα πρέπει να 
εξαρτάται από την αποτελεσματική 
εφαρμογή της διαδικασίας μετάβασης σε 
ένα συγκεκριμένο έδαφος με σκοπό την 
επίτευξη κλιματικά ουδέτερης οικονομίας. 
Σχετικά μ’ αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να καταρτίζουν, σε συνεργασία με τα 
οικεία ενδιαφερόμενα μέρη και με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, με λεπτομερή 
περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης, τα 
οποία να συνάδουν με τα εθνικά τους 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Για 
τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
δημιουργήσει μια Πλατφόρμα Δίκαιης 
Μετάβασης, η οποία να στηρίζεται στην 
υφιστάμενη πλατφόρμα για τις περιοχές 
εξόρυξης άνθρακα που βρίσκονται σε 
μετάβαση και να παρέχει τη δυνατότητα 
διμερών και πολυμερών ανταλλαγών 
εμπειριών σχετικά με τα αντληθέντα 
διδάγματα και τις βέλτιστες πρακτικές σε 
όλους τους τομείς που επηρεάζονται.

(14) Η στήριξη του ΤΔΜ θα πρέπει να 
εξαρτάται από την αποτελεσματική και 
μετρήσιμη εφαρμογή της διαδικασίας 
μετάβασης σε ένα συγκεκριμένο έδαφος με 
σκοπό την επίτευξη κλιματικά ουδέτερης 
οικονομίας. Μια νομικά δεσμευτική 
ημερομηνία σταδιακής κατάργησης του 
άνθρακα που κατοχυρώνεται στο εθνικό 
δίκαιο θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση 
για τη χορήγηση χρηματοδότησης από το 
ΤΔΜ. Είναι σημαντικό η ημερομηνία 
σταδιακής κατάργησης να οριστεί βάσει 
δημόσιου διαλόγου και με την ευρύτερη 
δυνατή συναίνεση. Σχετικά μ’ αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίζουν, με 
κοινωνικό διάλογο και σε συνεργασία με 
τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα 
με την αρχή της εταιρικής σχέσης που 
θεσπίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ).../... [νέος ΚΚΔ] και με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, με λεπτομερή 
περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης, τα 
οποία να συνάδουν με τα εθνικά τους 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και 
ενδεχομένως να προχωρούν πέρα από 
αυτά. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα 
πρέπει να δημιουργήσει μια Πλατφόρμα 
Δίκαιης Μετάβασης, η οποία να στηρίζεται 
στην υφιστάμενη πλατφόρμα για τις 
περιοχές εξόρυξης άνθρακα που 
βρίσκονται σε μετάβαση και να παρέχει τη 
δυνατότητα διμερών και πολυμερών 
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ανταλλαγών εμπειριών σχετικά με τα 
αντληθέντα διδάγματα και τις βέλτιστες 
πρακτικές σε όλους τους τομείς που 
επηρεάζονται.
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11.9.2020 A9-0135/82

Τροπολογία 82
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για 
την παροχή στήριξης σε εδάφη που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα 
οποία απορρέουν από τη διαδικασία 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία της Ένωσης έως το 2050.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για 
την παροχή στήριξης στους ανθρώπους, 
την οικονομία και το περιβάλλον σε 
εδάφη που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα 
οποία απορρέουν από τη διαδικασία 
μετάβασης προς την επίτευξη των στόχων 
της Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια 
και το κλίμα, και του στόχου κλιματικής 
ουδετερότητας της Ένωσης όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... 
[ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα].

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/83

Τροπολογία 83
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά 
προσιτή καθαρή ενέργεια, στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην 
ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας·

δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά 
προσιτή καθαρή ενέργεια και τα 
συστήματά της, στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην 
ενεργειακή απόδοση, σε τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας και στις βιώσιμες 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, όταν 
οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και τη διατήρηση της βιώσιμης 
απασχόλησης σε σημαντική κλίμακα·

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/84

Τροπολογία 84
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ γ) επενδύσεις στην ενεργειακή 
ανακαίνιση κτιρίων, σύμφωνα με την 
πρωτοβουλία «Κύμα Ανακαινίσεων»·

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/85

Τροπολογία 85
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ δ) επενδύσεις σε έργα για την 
καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, 
ιδίως όσον αφορά την κοινωνική 
στέγαση, και την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης, μιας κλιματικά 
ουδέτερης προσέγγισης και της 
τηλεθέρμανσης μηδενικών εκπομπών 
στις περιοχές που έχουν πληγεί 
περισσότερο·
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Τροπολογία 86
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους·

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων, απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων και κατάρτιση των 
εργαζομένων και των ατόμων που 
αναζητούν εργασία, ιδίως όσων έχουν 
ανεπαρκώς αξιοποιούμενο ή χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο και έχουν άνιση 
πρόσβαση σε παραδοσιακές ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και στους 
νέους που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
(ΕΑΕΚ), με στόχο τη γεφύρωση του 
χάσματος δεξιοτήτων που είναι αναγκαία 
για τη δίκαιη μετάβαση σε μια πράσινη 
και αποδοτική ως προς τους πόρους 
κοινωνία·
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Τροπολογία 87
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι β) προώθηση της ισότητας των 
φύλων, των ίσων ευκαιριών, της 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας·

Or. en


