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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2020)0453),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 
322 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα 
με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0153/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
18ης Σεπτεμβρίου 20201,

– αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 30ής Σεπτεμβρίου 20202,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της 
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 58 του 
Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0195/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 

1 [ΕΕ C 0 της 0.0.0000, σ. 0. / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα]
2 [ΕΕ C 0 της 0.0.0000, σ. 0. / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα]
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προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

TΡOΠOΛOΓΙΕΣ TOΥ ΕΥΡΩΠAΪKOΥ KOΙNOBOΥΛΙOΥ*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

2020/0100 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 175 
τρίτο εδάφιο και το άρθρο 322 πρώτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής3, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών4,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία5, η οποία χαράσσει τον χάρτη πορείας της προς μια νέα 
αναπτυξιακή πολιτική για την Ευρώπη και θέτει φιλόδοξους στόχους για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα 
με τον στόχο της επίτευξης των νέων κλιματικών και ενεργειακών στόχων της 

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές 
σημειώνονται με το σύμβολο ▌.
3 ΕΕ C της , σ. .
4 ΕΕ C της , σ. .
5 COM(2019) 640 final.
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Ένωσης για το 2030, όπως καθορίστηκαν στον Κανονισμό (ΕΕ) …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο 
την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)], και της κλιματικής ουδετερότητας 
στην Ένωση το αργότερο έως το 2050 με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο και με 
παράλληλη επιδίωξη της κοινωνικοοικονομικής βιωσιμότητας, η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία ανακοίνωσε έναν Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης που θα παρέχει 
τα οικονομικά μέσα και τη γνώση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής χωρίς 
να μένει κανείς στο περιθώριο. Οι πιο ευάλωτες περιφέρειες και οι πιο ευάλωτοι 
άνθρωποι είναι εκείνοι που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στις επιβλαβείς επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η 
διαχείριση της μετάβασης απαιτεί σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές τόσο σε 
περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για να είναι επιτυχής η μετάβαση, θα πρέπει 
να συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων, να έχει καθαρό θετικό αποτέλεσμα για την 
απασχόληση, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, και να 
είναι δίκαιη και κοινωνικά αποδεκτή για όλους. Τα έργα και οι δικαιούχοι θα πρέπει 
να συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης που βασίζονται στη 
Συνθήκη, με τη συμφωνία του Παρισιού και με τον στόχο της Ένωσης για την 
κλιματική ουδετερότητα και τη βιοποικιλότητα.

(1α) Η επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα απαιτεί την αντιμετώπιση όχι μόνο 
του προβλήματος της μετάβασης διαφορετικών ταχυτήτων στην Ένωση, όσον 
αφορά τη δράση για το κλίμα, αλλά και του κινδύνου αυξανόμενων 
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών και της δυσαρέσκειας των 
κοινωνικών ομάδων που ενδεχομένως υφίστανται αρνητικές συνέπειες. Είναι 
εξαιρετικά σημαντικό οι προσπάθειες να επικεντρωθούν στον οικονομικό 
μετασχηματισμό και την αναζωογόνηση των εδαφών που πλήττονται (για 
παράδειγμα των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα) αντί να βασίζονται στην 
κινητικότητα των εργαζομένων και να υπάρχει κίνδυνος απερήμωσης και 
στασιμότητας ολόκληρων περιφερειών. Προκειμένου να διατηρηθεί η 
συνεκτικότητα μεταξύ των στόχων της μετάβασης και των προτεραιοτήτων και 
στόχων της Ένωσης, όπως η τόνωση της απασχόλησης και η μείωση της φτώχειας 
και της ανισότητας, θα πρέπει να παρασχεθεί αποτελεσματική στήριξη ώστε να 
διαφοροποιηθούν οι τοπικές οικονομίες μέσω υγιών επενδύσεων και να δημιουργηθεί 
βιώσιμη απασχόληση ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι 
απασχολούνται σε τομείς που επηρεάζονται από τη μετάβαση θα επαναπορροφηθούν 
από την τοπική αγορά εργασίας. 

 (2) Στις 14 Ιανουαρίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για το επενδυτικό σχέδιο 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας6, θεσπίζοντας τον Μηχανισμό Δίκαιης 
Μετάβασης, ο οποίος θα εστιαστεί στις περιφέρειες, τα άτομα και τους τομείς που επί 
του παρόντος επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση λόγω της εξάρτησής τους 
από τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα, της τύρφης και του 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου, ή από βιομηχανικές διεργασίες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και που διαθέτουν λιγότερες ικανότητες για τη χρηματοδότηση των 
απαραίτητων επενδύσεων. Οι εν λόγω περιφέρειες και τομείς είναι αυτοί που 
προσδιορίζονται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στο εδαφικό σχέδιο δίκαιης 
μετάβασης όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 

6 COM(2020) 21 final.
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[κανονισμός για το ΤΔΜ] και εγκρίθηκε από την Επιτροπή. Ο Μηχανισμός Δίκαιης 
Μετάβασης αποτελείται από τρεις πυλώνες: ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που θα 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, ένα καθεστώς δίκαιης 
μετάβασης στο πλαίσιο του InvestEU και μια δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου 
τομέα για την κινητοποίηση πρόσθετων επενδύσεων στις σχετικές περιφέρειες. Οι τρεις 
πυλώνες αλληλοσυμπληρώνονται προς υποστήριξη της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και 
περιφερειακές προκλήσεις και ευκαιρίες που συνεπάγεται η μετάβαση σε μια 
βιώσιμη, κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, αποδοτική ως 
προς τη χρήση των πόρων και κυκλική οικονομία το αργότερο έως το 2050.

(3) Η πρόταση για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης7 εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή στις 14 Ιανουαρίου 2020. Για τον καλύτερο προγραμματισμό και την 
εκτέλεση των κονδυλίων του Ταμείου, πρέπει να εγκριθούν εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης τα οποία θα καθορίζουν τα βασικά στάδια και το χρονοδιάγραμμα της 
διαδικασίας μετάβασης προς την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ένωσης έως 
το 2030 και προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία το αργότερο έως το 2050, με 
τρόπο που δεν θα αφήνει κανέναν στο περιθώριο, και θα προσδιορίζουν τα εδάφη που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη μετάβαση προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία και που διαθέτουν λιγότερες ικανότητες για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της μετάβασης. Ισχύει η αρχή της εταιρικής σχέσης για την 
προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των εδαφικών σχεδίων 
δίκαιης μετάβασης όπως αναφέρεται στο άρθρο [7] του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[κανονισμός για το ΤΔΜ].

(3α) Ο δημόσιος τομέας καταλαμβάνει ιδιαίτερη θέση στη διαδικασία προώθησης της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη ενωσιακή οικονομία. Χρειάζεται να 
αναγνωριστεί ότι οι συνιστώσες μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, όπως οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι ευρύτερες εξελίξεις όσον αφορά την επίτευξη 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η διατομεακή καινοτομία και οι 
κοινωνικές επενδύσεις, έχουν σημασία που υπερβαίνει τις βραχυπρόθεσμες 
οικονομικές αποδόσεις, και συνεπώς απαιτούν ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Ένας από 
τους βασικούς ρόλους που διαδραματίζει ο δημόσιος τομέας είναι να παρεμβαίνει σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας της αγοράς. 

(4) Θα πρέπει να παρασχεθεί δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα (στο εξής: 
διευκόλυνση). Η εν λόγω διευκόλυνση συνιστά τον τρίτο πυλώνα του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης και στηρίζει τις οντότητες του δημόσιου τομέα στις επενδύσεις 
τους. Οι εν λόγω επενδύσεις θα πρέπει να καλύπτουν τις αναπτυξιακές ανάγκες που 
προκύπτουν από τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
μετάβαση οι οποίες περιγράφονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης όπως 
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή, μετά από ουσιαστική διαβούλευση με όλα τα οικεία 
ενδιαφερόμενα μέρη σε περιφερειακό επίπεδο, να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, και να συνάδουν με τον στόχο μιας κλιματικά ουδέτερης 
Ένωσης το αργότερο έως το 2050.Οι προβλεπόμενες δραστηριότητες στήριξης θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους στόχους και τα κριτήρια, κατά περίπτωση, του 

7 COM(2020) 22 final.
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κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 
[κανονισμός για την ταξινόμηση] να εξασφαλίζουν συνέργειες με εκείνες που 
υποστηρίζονται από τους άλλους δύο πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, 
καθώς και να τις συμπληρώνουν, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι και οι τρεις 
πυλώνες συμβάλλουν στην επίτευξη των ίδιων στόχων. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των τριών πυλώνων σε συνεχή βάση 
και να στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργειών όπου είναι δυνατόν. Οι τομείς ή οι 
περιφέρειες που επηρεάζονται ιδιαίτερα από την κλιματική μετάβαση αλλά δεν 
περιλαμβάνονται στην ειδική στόχευση στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, θα πρέπει 
επίσης να μπορούν να επωφεληθούν από τη διευκόλυνση. Επενδύσεις που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον 
δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη δυνάμει της παρούσας διευκόλυνσης.

(4α) Οι ανατρεπτικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 
έχουν μειώσει τη δημόσια και ιδιωτική επενδυτική ικανότητα, με αποτέλεσμα να 
περιορίζονται οι απαραίτητοι χρηματοδοτικοί πόροι για τη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη και αποδοτική από πλευράς πόρων Ένωση. Επομένως, στο 
πλαίσιο του μέσου ανάκαμψης «Next Generation EU», θα πρέπει η διευκόλυνση να 
συμβάλλει στη μείωση του εν λόγω χάσματος και να επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
πραγματοποιούν τις αναγκαίες επενδύσεις ώστε να προωθείται η επίτευξη των 
μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων της Ένωσης όσον αφορά τη βιωσιμότητα. 

(5) Προκειμένου να ενισχυθούν η περιφερειακή συνοχή και η οικονομική διαφοροποίηση 
των εδαφών που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει 
ευρύ φάσμα βιώσιμων επενδύσεων, υπό τον όρο ότι συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση προς τους νέους κλιματικούς και 
ενεργειακούς στόχους της Ένωσης για το 2030, όπως ορίστηκαν στον κανονισμό 
(ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [για τη θέσπιση 
πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)], και προς μια 
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα το 
αργότερο έως το 2050, όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης. Οι 
υποστηριζόμενες επενδύσεις δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν καμία από τις 
δραστηριότητες που αποκλείονται δυνάμει του άρθρου [5] του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[κανονισμός για το ΤΔΜ] και μπορούν να καλύπτουν την απανθρακοποίηση του 
τομέα της ενέργειας και των μεταφορών, της βιομηχανίας και του κτιριακού 
αποθέματος, βιώσιμα δίκτυα τηλεθέρμανσης για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα 
σε μετάβαση, την πράσινη και βιώσιμη κινητικότητα, επενδύσεις σε πράσινες και 
βιώσιμες δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και ψηφιοποίησης, μεταξύ άλλων 
σε πανεπιστήμια και δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, την προώθηση της μεταφοράς 
προηγμένων και έτοιμων για την αγορά τεχνολογιών, επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, 
την ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων 
της ψηφιακής γεωργίας και της γεωργίας ακριβείας, περιβαλλοντικές υποδομές στην 
έξυπνη διαχείριση αποβλήτων, το καθαρό και ασφαλές νερό και την αποχέτευση, την 
ανάπτυξη καθαρής τεχνολογίας για οικονομικά προσιτή ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές, καθώς και το καθαρό υδρογόνο, το βιοαέριο και το βιομεθάνιο εντός των 

8 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 
2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13).
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ορίων της βιώσιμης διαθεσιμότητας, μέτρα ενεργειακής απόδοσης και 
ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων και των μετατροπών 
κτιρίων, την αστική ανανέωση και αναγέννηση, την υποστήριξη της μετάβασης σε μια 
κυκλική οικονομία, την αποκατάσταση του εδάφους και του οικοσυστήματος και την 
απορρύπανση, την προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των 
φυσικών οικοτόπων, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο των ευθυνών για 
περιβαλλοντικές ζημίες σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» του άρθρου 
191 ΣΛΕΕ, καθώς και την αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση νέων δεξιοτήτων, την 
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την κατάρτιση με εστίαση στην ισότητα των φύλων, 
επενδύσεις σε δομές φροντίδας, και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και κοινωνικές 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δομών φροντίδας και της κοινωνικής 
στέγασης. Οι εξελίξεις στον τομέα των υποδομών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν 
λύσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους για την 
αντιμετώπιση οικολογικών καταστροφών, δηλαδή όσων εντείνονται από την 
κλιματική αλλαγή, όπως είναι οι πλημμύρες, οι δασικές πυρκαγιές και οι 
καταστροφές που οφείλονται στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Θα πρέπει να 
προκριθεί μια ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση ιδίως για περιοχές με σημαντικές 
ανάγκες σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης 
να υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή έσοδα, 
έχει ως στόχο να παρέχει στις οντότητες του δημόσιου τομέα τους πρόσθετους πόρους 
που είναι αναγκαίοι για την αντιμετώπιση των εδαφικών, κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που απορρέουν από την προσαρμογή στην κλιματική 
μετάβαση. Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ενωσιακή ταξινόμηση για 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου να συμβάλει στον 
προσδιορισμό και την αξιολόγηση επενδύσεων με υψηλό θετικό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης και που μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια, 
καθώς και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενώ ταυτόχρονα τηρούν την αρχή 
του «μη βλάπτειν».Θα παρέχεται τεχνική και διοικητική συνδρομή σχετικά με 
τέτοιες επενδύσεις.

(5α) Οι στόχοι της διευκόλυνσης θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της 
προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, λαμβανομένων υπόψη της αρχής 
«ο ρυπαίνων πληρώνει» και των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού.

(5β) Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 10 ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 ΣΕΕ, θα 
πρέπει να τηρούνται κατά την υλοποίηση της διευκόλυνσης, λαμβανομένου υπόψη 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και από τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και να 
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για την εναρμόνιση των απαιτήσεων 
προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες. Η διευκόλυνση δεν θα πρέπει να 
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υποστηρίζει δράσεις που συμβάλλουν σε οποιαδήποτε μορφή διαχωρισμού ή 
αποκλεισμού, ή να υποστηρίζει υποδομές που δεν είναι προσβάσιμες σε άτομα με 
αναπηρία. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη 
των ανισοτήτων και στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να είναι σε θέση να απορρίπτει αιτήσεις που δεν σέβονται τις θεμελιώδεις 
αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής 
της μη διάκρισης και της ισότητας ευκαιριών.

(5γ) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η υλοποίηση της 
διευκόλυνσης συμβάλλει στον σεβασμό και στην προαγωγή της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων, καθώς και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 ΣΛΕΕ. Δεδομένου ότι η διαδικασία μετάβασης και η 
κλιματική αλλαγή έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες, είναι σημαντικό οι 
στόχοι για την ισότητα των φύλων να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις διαστάσεις και 
σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, της παρακολούθησης, της υλοποίησης και της 
αξιολόγησης της διευκόλυνσης με έγκαιρο και συνεπή τρόπο. Οι εκτιμήσεις 
επιπτώσεων με βάση το φύλο, η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από την οπτική της 
διάστασης του φύλου θα πρέπει επομένως να καταστούν μέρος του κύκλου 
προγραμματισμού.

(5δ) Η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα παρέχει επίσης νέες οικονομικές 
ευκαιρίες. Η μετάβαση σε μια οικονομία που βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ενέχει σημαντικό δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, το οποίο 
εάν αξιοποιηθεί καταλλήλως, θα μπορούσε εντέλει να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης σε εδάφη που εξαρτώνται σήμερα από τα ορυκτά καύσιμα. Η στροφή 
προς την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να καταστήσει δυνατή την ενεργό 
συμμετοχή και την κυριότητα των τοπικών κοινοτήτων όσον αφορά την ενεργειακή 
μετάβαση και να τους επιτρέψει να μεταβούν από ένα μονοκλαδικό σε ένα 
πολυκλαδικό μοντέλο. Ειδικότερα, η μετατροπή παλαιών τόπων εξόρυξης σε 
περιοχές όπου παράγεται και αποθηκεύεται ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και η 
κατασκευή υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας στους τόπους αυτούς ή σε γειτονικές 
περιοχές μπορούν να δημιουργήσουν πράσινες θέσεις εργασίας στις κοινότητες. 
Επιπλέον, η εν λόγω μετατροπή μπορεί να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια και 
ανθεκτικότητα, με βάση ένα μοντέλο αποκεντρωμένου ενεργειακού συστήματος.

(6) Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που 
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται 
στον δημοσιονομικό κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον 
καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, προμηθειών, 
βραβείων και έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη 
των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 
της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
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τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ. 
Σε περίπτωση που λαμβάνονται μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης λόγω της παραβίασης θεμελιωδών αξιών σε ένα κράτος μέλος, η Επιτροπή 
θα πρέπει να επιδιώκει την παροχή άμεσης στήριξης για τη μετάβαση των οικείων 
περιφερειών και, με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, θα πρέπει προσωρινά να διαχειρίζεται τα κονδύλια από κοινού με τους 
αποδέκτες.

(7) Η διευκόλυνση θα πρέπει να παρέχει στήριξη με τη μορφή επιχορηγήσεων από την 
Ένωση σε συνδυασμό με δάνεια χορηγούμενα από εταίρο χρηματοδότησης. Το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο της συνιστώσας επιχορήγησης, το οποίο εκτελείται από την 
Επιτροπή στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, θα πρέπει να λαμβάνει τη μορφή 
χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 125 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (στο εξής: δημοσιονομικός κανονισμός)9. Αυτή η μορφή χρηματοδότησης 
θα πρέπει να παρέχει κίνητρα στους φορείς υλοποίησης έργων να συμμετέχουν και να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της διευκόλυνσης με αποδοτικό τρόπο σε σχέση 
με το μέγεθος του δανείου. Η συνιστώσα δανείου θα πρέπει να παρασχεθεί από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (στο εξής: ΕΤΕπ). Η διευκόλυνση μπορεί επίσης να 
επεκταθεί στη χορήγηση της συνιστώσας δανείου και από άλλους εταίρους 
χρηματοδότησης, σε περίπτωση που διατεθούν πρόσθετοι πόροι για τη συνιστώσα 
επιχορήγησης ή σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί για σκοπούς ορθής εκτέλεσης.

(7α) Η πανδημία COVID-19 έχει ενισχύσει τη σημασία του Μηχανισμού Δίκαιης 
Μετάβασης όσον αφορά την ανάγκη ανοικοδόμησης των οικονομιών των 
περιφερειών που επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την κλιματική μετάβαση. 
Δεδομένης της αλληλεξάρτησης μεταξύ της κλιματικής μετάβασης και της βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης, πρέπει να υπάρχουν επαρκείς πόροι από τη διευκόλυνση για 
να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία στην Ένωση έως το 2050, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί λόγω της πανδημίας 
COVID-19. 

(8) Αναμένεται πως [1 760 000 000] EUR της συνιστώσας επιχορήγησης της διευκόλυνσης 
θα χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με τη [νέα 
πρόταση για το ΠΔΠ] και θα πρέπει να συνιστούν το ποσό προνομιακής αναφοράς, 
κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση10, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά 
την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. ▌▌ ▌ 

(12) Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν πόροι για συμβουλευτική στήριξη, με σκοπό την 
προώθηση της προετοιμασίας, της ανάπτυξης και της υλοποίησης έργων, μεταξύ άλλων 
στο στάδιο της υποβολής της αίτησης.

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
επωφεληθούν από τη συνιστώσα επιχορήγησης στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, και 
κατανοώντας ότι οι περιφέρειες μετάβασης είναι αυτές που ενδέχεται να πλήττονται 

9 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046.
10 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01)


RR\1216169EL.docx 13/114 PE655.767v02-00

EL

περισσότερο οικονομικά και κοινωνικά από τη μετάβαση, θα πρέπει να συσταθεί ένας 
μηχανισμός για τον καθορισμό δεσμευμένων εθνικών μεριδίων που θα πρέπει να 
τηρούνται κατά τη διάρκεια ενός πρώτου σταδίου, με βάση την κλείδα κατανομής που 
προτείνεται στον κανονισμό για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο [102 παράγραφος 2] του κανονισμού .../... [νέος ΚΚΔ]. 
Ωστόσο, για να συμβιβαστεί αυτός ο στόχος με την ανάγκη βελτιστοποίησης του 
οικονομικού αντίκτυπου της διευκόλυνσης και της εφαρμογής της, τα εθνικά αυτά 
κονδύλια δεν θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα μετά το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027. Στη συνέχεια, οι υπόλοιποι διαθέσιμοι πόροι για τη 
συνιστώσα επιχορήγησης θα πρέπει να παρέχονται χωρίς να έχουν εκ των προτέρων 
κατανεμηθεί εθνικά μερίδια και σε ανταγωνιστική βάση σε ενωσιακό επίπεδο, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις και ακολουθώντας 
προσέγγιση βασισμένη στις ανάγκες και με γνώμονα την ισότιμη περιφερειακή 
σύγκλιση και προάγοντας την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, με έμφαση 
στις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική μετάβαση. Έως την 
1η Ιανουαρίου 2024 θα πρέπει να δημοσιευτεί έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης, με 
σκοπό να συμβάλει στην κατανομή των υπόλοιπων πόρων.

(14) Οι ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα κριτήρια ιεράρχησης, σε περίπτωση 
που η ζήτηση υπερβαίνει τους χρηματοδοτικούς πόρους στο πλαίσιο των κονδυλίων 
που αντιστοιχούν σε κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει να καθορίζονται στο πρόγραμμα 
εργασίας και στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Οι εν λόγω προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια ιεράρχησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά 
κριτήρια που καθορίζονται από την ταξινόμηση της ΕΕ για βιώσιμες επενδύσεις και 
την αρχή «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά», την ικανότητα του έργου να ανταποκριθεί 
στους στόχους και τις αναπτυξιακές ανάγκες που περιγράφονται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, τη συμβολή στην κλιματική μετάβαση, την πιθανή έγκριση 
σχεδίου σταδιακής κατάργησης για όλα τα ορυκτά καύσιμα από την οντότητα του 
δημόσιου τομέα που ζητεί στήριξη, σε χρονικό πλαίσιο συμβατό με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού, τη συμβολή στην επίτευξη των κλιματικών και 
ενεργειακών στόχων της Ένωσης για το 2030 και της κλιματικής ουδετερότητας έως 
το 2050, την οικονομική αποδοτικότητα του έργου, τους συνολικούς στόχους της 
προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της 
αντιμετώπισης του οικονομικού και κοινωνικού κόστους της μετάβασης σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία στην Ένωση το αργότερο έως το 2050, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κανείς δεν μένει στο περιθώριο, και τον ρόλο της 
συνιστώσας επιχορήγησης για την οικονομική προσιτότητα του έργου. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η ισότητα των φύλων και η ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου λαμβάνονται υπόψη και προάγονται στο πρόγραμμα εργασίας. Επομένως, 
η ενωσιακή στήριξη που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να διατίθεται 
μόνο στα κράτη μέλη που έχουν εγκρίνει τουλάχιστον ένα εδαφικό σχέδιο δίκαιης 
μετάβασης. Το πρόγραμμα εργασίας και οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα 
λαμβάνουν επίσης υπόψη τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που υποβάλλονται από 
τα κράτη μέλη για να εξασφαλίζεται η συνοχή και η συνέπεια μεταξύ των διαφόρων 
πυλώνων του μηχανισμού. 

(14α) Για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης και την τήρηση των αξιών της 
Ένωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προασπίζονται το κράτος δικαίου, και μια 
γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή 
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των πληρωμών και των αναλήψεων υποχρεώσεων, μειωμένη χρηματοδότηση και 
απαγόρευση της σύναψης νέων αναλήψεων υποχρεώσεων σύμφωνα με τον ενωσιακό 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά 
το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη.

(14α) Σε μια ad hoc βάση, και με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής, η στήριξη 
στο πλαίσιο της διευκόλυνσης μπορεί να χορηγείται σε περιφέρειες που υφίστανται 
απρόβλεπτες κρίσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα ως αποτέλεσμα δράσεων 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ώστε να προβλέπεται κατάλληλη 
απάντηση σε περιπτώσεις κρίσης που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο της 
μετάβασης. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι περιφέρειες θα μπορούν να 
λαμβάνουν στήριξη ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί εκ των προτέρων ως 
επηρεαζόμενες περιφέρειες.

(15) Η στήριξη στο πλαίσιο της διευκόλυνσης αυτής θα πρέπει να παρέχεται μόνο σε έργα 
που λαμβάνουν υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της μετάβασης σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία στην Ένωση έως το 2050, δεν παράγουν επαρκή ροή 
ιδίων εσόδων ή δεν εξασφαλίζουν χρηματοδότηση έργων στον ίδιο βαθμό ή εντός του 
ίδιου χρονοδιαγράμματος χωρίς το στοιχείο της επιχορήγησης από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και, κατά συνέπεια, δεν θα μπορούσαν να 
πραγματοποιηθούν χωρίς χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση μέσω της εν λόγω 
διευκόλυνσης. Τα ίδια έσοδα θα πρέπει να αντιστοιχούν σε έσοδα, εκτός των 
μεταφορών πιστώσεων, τα οποία προκύπτουν άμεσα από τις δραστηριότητες του έργου, 
όπως πωλήσεις, τέλη ή διόδια και πρόσθετες εξοικονομήσεις που προκύπτουν από την 
αναβάθμιση υφιστάμενων στοιχείων ενεργητικού.

(15α) Τα έργα που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της διευκόλυνσης αυτής θα πρέπει να 
είναι οικονομικά βιώσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τους δικαιούχους και τους εταίρους χρηματοδότησης, θα πρέπει να 
παρακολουθεί την οικονομική βιωσιμότητα των έργων στο πλαίσιο της εν λόγω 
διευκόλυνσης σε συνεχή βάση.

(16) Δεδομένου ότι η συνιστώσα επιχορήγησης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 
αποκλίνουσες αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών σε όλα τα κράτη μέλη, η εν λόγω 
στήριξη θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε αυτές τις περιφέρειες. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι οντότητες του δημόσιου τομέα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 102 παράγραφος 2 του κανονισμού [νέος ΚΚΔ], στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ, καθώς και στις 
αγροτικές, τις αραιοκατοικημένες και τις ερημωμένες περιοχές έχουν γενικά 
χαμηλότερη ικανότητα δημόσιων επενδύσεων, τα ποσοστά επιχορήγησης που 
εφαρμόζονται στα δάνεια που παρέχονται σε τέτοιες οντότητες θα πρέπει να είναι 
συγκριτικά υψηλότερα. 

(17) Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της διευκόλυνσης, 
ενδέχεται να είναι αναγκαία η παροχή συμβουλευτικής στήριξης για την προετοιμασία, 
την ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να παρέχεται μέσω 
του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU και να χρηματοδοτείται από πόρους από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

(18) Προκειμένου να επισπευσθεί η εκτέλεση των κονδυλίων και να διασφαλιστεί η έγκαιρη 
χρήση των πόρων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ειδικές διασφαλίσεις 
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που θα περιλαμβάνονται στις συμφωνίες επιχορήγησης. Με γνώμονα τον σκοπό αυτό, 
η Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
μειώσει ή να τερματίσει κάθε στήριξη της Ένωσης σε περίπτωση σοβαρής έλλειψης 
προόδου στην υλοποίηση του έργου. Ο δημοσιονομικός κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή κατά την υλοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης, ο 
δημοσιονομικός κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στη συνιστώσα επιχορήγησης 
και στους πόρους για συμβουλευτική στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο της παρούσας 
διευκόλυνσης. 

(18α) Δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα αυτής της διευκόλυνσης εξαρτάται από τις 
διοικητικές ικανότητες των δικαιούχων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα 
έργα συνοδεύονται από προσπάθειες εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης στη 
δημόσια διοίκηση και την παροχή κοινοτικών υπηρεσιών, ενισχύοντας την 
καινοτομία, όπου απαιτείται, διά της χρήσης μέσων της πολιτικής για τη συνοχή, 
μεταξύ άλλων.

(19) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τους 
κανονισμούς του Συμβουλίου (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95, (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96 και (ΕΕ) 2017/1939, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να 
προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, στα οποία περιλαμβάνονται η πρόληψη, ο 
εντοπισμός, η διόρθωση και η διερεύνηση παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 
και (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και 
επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, 
διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις αδικημάτων εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 
2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που 
απαιτείται στην Επιτροπή, στην OLAF, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα κράτη μέλη 
που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939, και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), καθώς και να μεριμνά ώστε 
τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν 
ισοδύναμα δικαιώματα. 

(20) Για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τον καθορισμό των εθνικών 
μεριδίων των διαθέσιμων πόρων για κάθε κράτος μέλος με συντελεστή 
ανακατανομής για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, για την ανάπτυξη των 
κατευθυντήριων γραμμών για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων με βάση το φύλο, για τη 
θέσπιση προγραμμάτων εργασίας σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, για τον 
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καθορισμό των λεπτομερειών όσον αφορά τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τις 
διαδικασίες για την επιλογή εταίρων χρηματοδότησης εκτός της ΕΤΕπ, καθώς και 
για την τροποποίηση των στοιχείων που περιέχονται στο παράρτημα II του παρόντος 
κανονισμού, όσον αφορά τους βασικούς δείκτες επιδόσεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
η Επιτροπή να προβαίνει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, στις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να διεξάγονται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 
για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο 
χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(21) Με σκοπό τον καθορισμό κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για τη συνιστώσα 
επιχορήγησης της εν λόγω διευκόλυνσης έως μετά το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, για τον καθορισμό των διαθέσιμων 
εθνικών κονδυλίων που εκφράζονται ως μερίδια του συνολικού χρηματοδοτικού 
κονδυλίου της διευκόλυνσης για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού [κανονισμός για το ΤΔΜ]. Οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατίθενται χωρίς διαδικασίες επιτροπολογίας, δεδομένου 
ότι τα μερίδια απορρέουν άμεσα από την εφαρμογή προκαθορισμένης μεθοδολογίας 
υπολογισμού. 

(22) Ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η μόχλευση των δημόσιων επενδύσεων σε 
εδάφη που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και μια κυκλική οικονομία με την αντιμετώπιση των αντίστοιχων 
αναπτυξιακών αναγκών, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς μόνο από τα κράτη μέλη. 
Οι κύριοι λόγοι γι’ αυτό είναι οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι οντότητες του 
δημόσιου τομέα ως προς τη στήριξη μόνο επενδύσεων που ▌ωφελούν τα εδάφη τα 
οποία επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από την κλιματική μετάβαση και 
που δεν δημιουργούν επαρκείς ροές ιδίων εσόδων, χωρίς τη λήψη ενωσιακών 
επιχορηγήσεων, καθώς και η ανάγκη για ένα συνεκτικό πλαίσιο εφαρμογής στο πλαίσιο 
της άμεσης διαχείρισης. Επειδή οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 

Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα (στο εξής: 
διευκόλυνση) για τη στήριξη οντοτήτων του δημόσιου τομέα μέσω του συνδυασμού 
επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με δάνεια που χορηγούνται από τους 
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εταίρους χρηματοδότησης σύμφωνα με τους κανόνες τους, τις δανειοδοτικές πολιτικές και 
τις διαδικασίες τους και καθορίζει τους στόχους της διευκόλυνσης. Θεσπίζει κανόνες για τη 
συνιστώσα επιχορήγησης της στήριξης της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο της παρούσας 
διευκόλυνσης, καλύπτοντας ιδίως τον προϋπολογισμό της για την περίοδο 2021-2027, τις 
μορφές στήριξης της Ένωσης και τις διατάξεις σχετικά με την επιλεξιμότητα.

Η διευκόλυνση παρέχει στήριξη, ωφελώντας τα εδάφη της Ένωσης που αντιμετωπίζουν 
σοβαρές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις οι οποίες απορρέουν από τη 
διαδικασία μετάβασης προς τους νέους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της Ένωσης 
για το 2030 και όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου [για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός 
νόμος για το κλίμα)] και προς μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία στην Ένωση 
το αργότερο έως το 2050. Οι δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας διευκόλυνσης 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης που βασίζονται στη Συνθήκη. 

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

1. «διοικητική συμφωνία»: η νομική πράξη που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ 
της Επιτροπής και ενός εταίρου χρηματοδότησης, καθορίζοντας τα αντίστοιχα 
καθήκοντα και αρμοδιότητες για την υλοποίηση της διευκόλυνσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

2. «δικαιούχος»: νομική οντότητα του δημόσιου τομέα που είναι εγκατεστημένη σε 
κράτος μέλος ως οργανισμός δημοσίου δικαίου, ή ως οργανισμός ιδιωτικού δικαίου 
στον οποίον έχει ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, ή κρατική επιχείρηση, ή 
επιχείρηση τοπικής ή περιφερειακής αρχής, με την οποία έχει υπογραφεί συμφωνία 
επιχορήγησης στο πλαίσιο της διευκόλυνσης·

3. «εταίροι χρηματοδότησης»: η ΕΤΕπ, άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με τα οποία 
η Επιτροπή υπογράφει διοικητική συμφωνία συνεργασίας στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης·

4. «έργο»: κάθε ενέργεια που προσδιορίζεται από την Επιτροπή ως επιλέξιμη, 
οικονομικά και τεχνικά ανεξάρτητη, η οποία έχει προκαθορισμένο στόχο και 
καθορισμένη περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να υλοποιηθεί και να 
ολοκληρωθεί· τα έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά δεν μπόρεσαν να 
ολοκληρωθούν λόγω της έλλειψης χρηματοδοτικών πόρων, μπορούν επίσης να 
είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της διευκόλυνσης·

5 «εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης»: σχέδιο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 
7 του κανονισμού [κανονισμός για το ΤΔΜ], εκπονείται από κοινού με τις αρμόδιες 
τοπικές και περιφερειακές αρχές των οικείων εδαφών και αποτελεί αντικείμενο 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, την τοπική κοινωνία των πολιτών και 
τους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης που προβλέπει το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ], και 
εγκρίνεται από την Επιτροπή·
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6. «δανειακό πρόγραμμα»: δάνειο που χορηγείται σε δικαιούχο από εταίρους 
χρηματοδότησης με στόχο τη χρηματοδότηση σειράς διαφόρων έργων που μπορούν 
να προσδιοριστούν εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

6α. «αρχή της προσθετικότητας»: η στήριξη έργων τα οποία δεν παράγουν επαρκή ροή 
ιδίων εσόδων για την κάλυψη του επενδυτικού κόστους και για την εξασφάλιση 
χρηματοδότησης στον ίδιο βαθμό ή εντός του ίδιου χρονοδιαγράμματος χωρίς το 
στοιχείο της επιχορήγησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 209 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, και τα οποία 
συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 του 
παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3
Στόχοι 

1. Ο γενικός στόχος της διευκόλυνσης είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών 
κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία προς όφελος των εδαφών της Ένωσης που 
προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης τα οποία καταρτίζονται από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού [κανονισμός για το ΤΔΜ] και 
η συμβολή στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης, ιδίως των νέων 
κλιματικών και ενεργειακών στόχων της Ένωσης για το 2030 και της μετάβασης 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία στην Ένωση το αργότερο έως το 2050, με 
βάση τις δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και 
τους στόχους της Ένωσης, ως ανταπόκριση στην ανάγκη ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και διασφαλίζοντας ότι η μετάβαση συμβάλλει στη μείωση 
των ανισοτήτων και έχει καθαρό θετικό αποτέλεσμα για την απασχόληση, στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

2. Η διευκόλυνση έχει ειδικό στόχο την αύξηση των επενδύσεων του δημόσιου τομέα οι 
οποίες καλύπτουν τις αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών που προσδιορίζονται 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση έργων 
που δεν παράγουν επαρκή ροή ιδίων εσόδων για την κάλυψη του επενδυτικού 
κόστους κατά την έννοια της αρχής της προσθετικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο 6α.

3. Για την επίτευξη του ειδικού στόχου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο παρών 
κανονισμός προβλέπει επίσης την παροχή συμβουλευτικής στήριξης για την 
προετοιμασία, την ανάπτυξη και την υλοποίηση επιλέξιμων έργων, όπου αυτό 
απαιτείται, μεταξύ άλλων στο στάδιο της υποβολής της αίτησης. Η εν λόγω 
συμβουλευτική στήριξη παρέχεται σύμφωνα με τους κανόνες και τις μεθόδους 
υλοποίησης για τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU που θεσπίζεται με το άρθρο [20] 
του κανονισμού [κανονισμός InvestEU].

Άρθρο 4
Προϋπολογισμός

1. Με την επιφύλαξη των πρόσθετων πόρων που διατίθενται στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, η συνιστώσα επιχορήγησης της στήριξης που 
παρέχεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης αυτής, συμπεριλαμβανομένης της 
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συμβουλευτικής στήριξης για την προετοιμασία, την ανάπτυξη και την υλοποίηση 
έργων, χρηματοδοτείται από πόρους από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για ποσό 
ύψους 1 760 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές. ▌▌▌

3. Οι πόροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να συμπληρώνονται με 
χρηματοδοτικές συνεισφορές από κράτη μέλη, τρίτες χώρες και μη ενωσιακούς 
οργανισμούς. Οι πόροι αυτοί αποτελούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό κατά 
την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού. ▌

5. Ποσό έως 2 % των πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση της 
διευκόλυνσης, όπως για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 
λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων πληροφοριών και τεχνολογίας, καθώς και για διοικητικές δαπάνες και 
έξοδα των εταίρων χρηματοδότησης. Μεγαλύτερα ποσά τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας μπορούν να διατεθούν κατόπιν αιτήματος σε δικαιούχους που έχουν 
χαμηλότερη διοικητική ικανότητα όσον αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό, το 
προσωπικό και την υποδομή.

6. Πόροι ύψους έως και 50 000 000 EUR, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, προβλέπονται για τις δραστηριότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 3.

7. Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για ενέργειες των οποίων η υλοποίηση εκτείνεται σε 
περισσότερα του ενός οικονομικά έτη είναι δυνατόν να κατανέμονται σε ετήσιες 
δόσεις επί σειρά ετών. 

Άρθρο 4α
Πρόσβαση στους πόρους

Η πρόσβαση στη διευκόλυνση προϋποθέτει την έγκριση εθνικού στόχου για την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Στα κράτη μέλη που δεν έχουν δεσμευτεί ακόμη για 
εθνικό στόχο κλιματικής ουδετερότητας, αποδεσμεύεται μόνο το 50 % των κονδυλίων που 
τους αντιστοιχούν, ενώ το υπόλοιπο 50 % διατίθεται μόλις εγκρίνουν τον εν λόγω στόχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 5
Μορφές και μέθοδοι υλοποίησης της στήριξης της Ένωσης

1. Η στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο της διευκόλυνσης παρέχεται υπό μορφή 
επιχορηγήσεων σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού.

2. Η στήριξη της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης υλοποιείται υπό 
καθεστώς άμεσης διαχείρισης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

3. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει εξουσίες εκτέλεσης των καθηκόντων της στήριξης 
της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης σε εκτελεστικούς 
οργανισμούς σύμφωνα με το άρθρο 69 του δημοσιονομικού κανονισμού, 
αποσκοπώντας στη βέλτιστη διαχείριση και αποδοτικότητα της διευκόλυνσης.
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Άρθρο 6
Διαθεσιμότητα πόρων 

1. Οι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, μετά την αφαίρεση της 
παροχής για τεχνικές και διοικητικές δαπάνες η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 5, χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση έργων, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3.

2. Για επιχορηγήσεις οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που προκηρύσσονται το αργότερο έως τη λήξη του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027, η στήριξη της Ένωσης που χορηγείται 
σε επιλέξιμα έργα σε ένα κράτος μέλος δεν υπερβαίνει τα εθνικά μερίδια τα οποία 
καθορίζονται στην απόφαση που θα εκδοθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με την 
παράγραφο 4. 

3. Για επιχορηγήσεις οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που προκηρύσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2028 κι έπειτα, η στήριξη 
της Ένωσης που χορηγείται σε επιλέξιμα έργα παρέχεται χωρίς να έχουν εκ των 
προτέρων κατανεμηθεί εθνικά μερίδια και σε ανταγωνιστική βάση σε ενωσιακό 
επίπεδο, έως ότου εξαντληθούν οι εναπομείναντες πόροι. Η χορήγηση τέτοιων 
επιχορηγήσεων δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
όπως αναφέρεται στο άρθρο [102 παράγραφος 2] του κανονισμού .../... [νέος ΚΚΔ] 
και λαμβάνει υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της προβλεψιμότητας της επένδυσης 
και της προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 17, με την 
οποία ορίζονται τα αντίστοιχα μερίδια για κάθε κράτος μέλος που προκύπτουν από 
την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ] και την εφαρμογή ενός συντελεστή ανακατανομής, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών όπως 
αναφέρεται στο άρθρο [102 παράγραφος 2] του κανονισμού .../... [νέος ΚΚΔ] υπό 
μορφή ποσοστών επί των συνολικών διαθέσιμων πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 
4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 7
Διοικητική συμφωνία με εταίρους χρηματοδότησης

Υπογράφεται διοικητική συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του εταίρου χρηματοδότησης 
πριν από την υλοποίηση της διευκόλυνσης με τον εν λόγω εταίρο χρηματοδότησης. Η 
συμφωνία ορίζει τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε μέρους της, 
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο και την επικοινωνία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 8
Επιλέξιμα έργα 

1. Μόνο τα έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 και πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις είναι επιλέξιμα για στήριξη 
από την Ένωση στο πλαίσιο της διευκόλυνσης: 
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α) τα έργα παρουσιάζουν σαφή και μετρήσιμο αντίκτυπο και περιλαμβάνουν, 
κατά περίπτωση, δείκτες εκροών όσον αφορά την αντιμετώπιση σοβαρών 
κοινωνικών, οικονομικών, γεωγραφικών ή περιβαλλοντικών προκλήσεων 
που προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης προς τους νέους κλιματικούς 
και ενεργειακούς στόχους της Ένωσης για το 2030 και μια κυκλική και 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία στην Ένωση το αργότερο έως το 2050 και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και στην κάλυψη των αναγκών των 
εδαφών που προσδιορίζονται σε εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης, ακόμη 
κι αν δεν βρίσκονται σ’ αυτά τα εδάφη· 

β) τα έργα δεν λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της 
Ένωσης για τις ίδιες δραστηριότητες·

γ) τα έργα λαμβάνουν δάνειο από τον εταίρο χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης· ▌ 

δ) τα έργα συμμορφώνονται με την αρχή της προσθετικότητας όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο 6α·

ε) τα έργα έχουν υποβληθεί σε εκτίμηση επιπτώσεων με βάση το φύλο· και
στ) τα έργα δεν βλάπτουν σοβαρά έναν ή περισσότερους από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 2020/852. 

1α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο β), τα έργα που λαμβάνουν 
στήριξη από την Ένωση στο πλαίσιο της διευκόλυνσης μπορούν επίσης να 
λαμβάνουν συμβουλευτική και τεχνική στήριξη και συνδρομή, από άλλα 
προγράμματα της Ένωσης, για την προετοιμασία, την ανάπτυξη και την υλοποίησή 
τους.

1β. Η διευκόλυνση δεν υποστηρίζει δραστηριότητες που θα παρεμπόδιζαν την 
ανάπτυξη και την υλοποίηση εναλλακτικών λύσεων χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών ή θα οδηγούσαν μακροπρόθεσμα σε εγκλωβισμό σε στοιχεία ενεργητικού 
υψηλής έντασης άνθρακα και θα υπονόμευαν την επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον.
Η διευκόλυνση δεν υποστηρίζει δραστηριότητες που αποκλείονται δυνάμει του 
άρθρου [5] του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για το ΤΔΜ].

1γ. Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας διευκόλυνσης, η Επιτροπή 
επανεξετάζει τους όρους επιλεξιμότητας που περιγράφονται στο παρόν άρθρο 
προκειμένου να αξιολογήσει τον αντίκτυπό τους στους περιβαλλοντικούς στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852. Στο πλαίσιο της εν 
λόγω επανεξέτασης, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον πρέπει να επικαιροποιηθούν 
οι όροι προκειμένου να εφαρμόζονται κατάλληλα η αρχή του «μη βλάπτειν» και 
άλλα σχετικά κριτήρια που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 
[κανονισμός για την ταξινόμηση], και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα.

1δ. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος άρθρου με τον καθορισμό των κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εκτίμησης επιπτώσεων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε), και για τον προσδιορισμό του 
περιεχομένου και της μορφής των πληροφοριών και των δεδομένων που πρέπει να 
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παρέχονται. Η Επιτροπή αναπτύσσει τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές σε 
συνεργασία με τους εταίρους υλοποίησης και μετά από διαβούλευση με τους 
σχετικούς εμπειρογνώμονες και τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τις εθνικές 
οργανώσεις γυναικών στα κράτη μέλη, και προβλέπει εξορθολογισμένες διατάξεις 
με στόχο την αποφυγή του υπερβολικού διοικητικού φόρτου ή καθυστερήσεων στη 
διαδικασία επιλογής.

Άρθρο 9
Επιλέξιμα πρόσωπα και οντότητες 

Παρά τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 197 του δημοσιονομικού κανονισμού, μόνο 
νομικές οντότητες του δημόσιου τομέα που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ως 
οργανισμοί δημοσίου δικαίου, ή ως οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου στους οποίους έχει ανατεθεί 
αποστολή δημόσιας υπηρεσίας είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση ως δυνητικοί δικαιούχοι 
βάσει του παρόντος κανονισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Άρθρο 10
Επιχορηγήσεις

1. Οι επιχορηγήσεις λαμβάνουν τη μορφή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις 
δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

2. Το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το 15 % του ποσού του δανείου που 
χορηγείται από τον εταίρο χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας διευκόλυνσης. 
Για έργα σε εδάφη επιπέδου NUTS 2 με κατά κεφαλήν ΑΕΠ που δεν υπερβαίνει το 
75 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27, όπως αναφέρεται στο άρθρο [102 παράγραφος 2] 
του κανονισμού [νέος ΚΚΔ], το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το 25 % του 
ποσού του δανείου που χορηγείται από τον εταίρο χρηματοδότησης.

3. Οι καταβολές μιας χορηγούμενης επιχορήγησης μπορούν να διαιρούνται σε διάφορες 
δόσεις συναρτήσει της προόδου υλοποίησης, όπως ορίζεται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

Άρθρο 11
Μείωση ή ακύρωση των επιχορηγήσεων

1. Επιπλέον των λόγων που προβλέπονται στο άρθρο 131 παράγραφος 4 του 
δημοσιονομικού κανονισμού και κατόπιν διαβούλευσης με τον εταίρο 
χρηματοδότησης, το ποσό της επιχορήγησης μπορεί να μειωθεί ή η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να λυθεί εάν, εντός δύο ετών από την ημερομηνία υπογραφής 
της συμφωνίας επιχορήγησης, δεν έχει υπογραφεί η πλέον σημαντική από οικονομική 
άποψη σύμβαση προμηθειών, έργων ή παροχής υπηρεσιών, εφόσον η σύναψη της εν 
λόγω σύμβασης προβλέπεται βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η στήριξη της Ένωσης συνδυάζεται με 
δανειακά προγράμματα και όταν δεν προβλέπονται συμβάσεις προμηθειών, έργων ή 
παροχής υπηρεσιών. 
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Στις περιπτώσεις αυτές και κατόπιν διαβούλευσης με τον εταίρο χρηματοδότησης, το 
ποσό της επιχορήγησης μπορεί να μειωθεί ή η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να 
λυθεί, και τα καταβληθέντα σχετικά ποσά να ανακτηθούν, σύμφωνα με τους όρους 
που προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 12
Υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης

1. Η συμβουλευτική στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού υλοποιείται υπό 
καθεστώς έμμεσης διαχείρισης, σύμφωνα με τους κανόνες και τις μεθόδους 
υλοποίησης για τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU που θεσπίζεται με το άρθρο [20] 
του κανονισμού [κανονισμός InvestEU].

2. Οι δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για τη στήριξη της προετοιμασίας, της 
ανάπτυξης και της υλοποίησης των έργων είναι επιλέξιμες για συμβουλευτική στήριξη 
και χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 13
Προγράμματα εργασίας

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος άρθρου με τη θέσπιση προγραμμάτων εργασίας ▌σύμφωνα με το 
άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα εν λόγω προγράμματα εργασίας 
προσδιορίζουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την επιλογή των έργων, καθώς και για 
την ιεράρχησή τους σε περίπτωση που η ζήτηση υπερβαίνει τους χρηματοδοτικούς πόρους 
στο πλαίσιο των κονδυλίων που αντιστοιχούν σε κάθε κράτος μέλος, λαμβάνοντας υπόψη 
τα σχετικά κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 [κανονισμός για την 
ταξινόμηση], την ικανότητα του έργου να εκπληρώσει τους στόχους και τις ανάγκες που 
προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, τη συμβολή στην κλιματική 
μετάβαση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κανείς δεν μένει στο περιθώριο, την πιθανή 
έγκριση σχεδίου απανθρακοποίησης από τις οντότητες του δημόσιου τομέα που ζητούν 
χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων ημερομηνιών για τη σταδιακή κατάργηση των 
ορυκτών καυσίμων σε χρονικό πλαίσιο συμβατό με τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού, καθώς και τον συνολικό στόχο της προαγωγής της περιφερειακής και εδαφικής 
σύγκλισης και τη συμβολή της επιχορήγησης στη βιωσιμότητα των έργων. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι η ισότητα των φύλων και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
λαμβάνονται υπόψη και προάγονται στο πρόγραμμα εργασίας. 
Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν τα εθνικά μερίδια των πόρων, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν πρόσθετων πόρων, για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. 
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Άρθρο 13α
Επιλογή εταίρων χρηματοδότησης εκτός της ΕΤΕπ

1. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος άρθρου με σκοπό τον καθορισμό των λεπτομερειών 
σχετικά με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τις διαδικασίες επιλογής άλλων 
εταίρων χρηματοδότησης εκτός της ΕΤΕπ.

2. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τους εταίρους χρηματοδότησης εκτός της 
ΕΤΕπ αντικατοπτρίζουν τους στόχους της διευκόλυνσης.

3. Ειδικότερα, κατά την επιλογή των εταίρων χρηματοδότησης, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη την ικανότητά τους:
α) να διασφαλίσουν ότι η πολιτική και τα πρότυπά τους όσον αφορά τη 

δανειοδότηση στον τομέα της ενέργειας είναι συγκρίσιμα με εκείνα που 
εφαρμόζει η ΕΤΕπ σε σχέση με την εν λόγω διευκόλυνση·

β) να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της επιχορήγησης της Ένωσης μέσω 
ιδίων πόρων·

γ) να διασφαλίσουν την κατάλληλη γεωγραφική διαφοροποίηση της 
διευκόλυνσης και να επιτρέψουν τη χρηματοδότηση μικρότερων έργων·

δ) να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις των άρθρου 155 
παράγραφοι 2 και 3 του δημοσιονομικού κανονισμού που αφορούν τη 
φοροαποφυγή, τη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή, τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας και τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας·

ε) να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και την πρόσβαση του κοινού στις 
πληροφορίες που αφορούν κάθε έργο·

στ) να διασφαλίσουν τη συνοχή της δανειοδοτικής τους πολιτικής με τους 
κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της Ένωσης για το 2030 και τον 
στόχο για κλιματικά ουδέτερη οικονομία στην Ένωση έως το 2050· και

ζ) να ενσωματώσουν την ανάλυση περιβαλλοντικών, κλιματικών, 
κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων στην επιλογή 
και αξιολόγηση των έργων.

4. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα της επιλογής.

Άρθρο 14
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1. Στο παράρτημα II καθορίζονται βασικοί δείκτες επιδόσεων για την παρακολούθηση 
της εκτέλεσης και της προόδου της διευκόλυνσης ως προς την επίτευξη των στόχων 
που καθορίζονται στο άρθρο 3. 

2. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα δεδομένα 
σχετικά με τους δείκτες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Οι δικαιούχοι και οι εταίροι 
χρηματοδότησης υποβάλλουν στην Επιτροπή τα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες 
αυτούς. 



RR\1216169EL.docx 25/114 PE655.767v02-00

EL

2α. Η Επιτροπή υποβάλλει κατ’ έτος εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της 
διευκόλυνσης σύμφωνα με το άρθρο 250 του δημοσιονομικού κανονισμού. Η εν 
λόγω έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο 
της διευκόλυνσης ως προς τους στόχους της και τους δείκτες επιδόσεων της, ιδίως 
τη συμβολή της στην αντιμετώπιση των αναγκών μετάβασης και στους στόχους 
βιωσιμότητας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου της στο κλίμα, 
το περιβάλλον, την κοινωνική διάσταση και την ισότητα των φύλων, μέσω της 
εφαρμογής, κατά περίπτωση, των κριτηρίων της ταξινόμησης της Ένωσης που 
θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852. Για τον σκοπό αυτό, οι εταίροι 
χρηματοδότησης και οι δικαιούχοι παρέχουν σε ετήσια βάση όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και δεδομένα και υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή 
σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των δεικτών εκροών σύμφωνα με το 
άρθρο 8.

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 17, για την τροποποίηση του παραρτήματος II τροποποιώντας 
τους δείκτες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

Άρθρο 15
Αξιολόγηση

1. Οι αξιολογήσεις της υλοποίησης της διευκόλυνσης και της ικανότητάς της να 
επιτυγχάνει τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3 πραγματοποιούνται 
εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση της διευκόλυνσης θα έχει πραγματοποιηθεί έως την 1η 
Ιανουαρίου 2024, όταν αναμένεται να είναι διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες σχετικά 
με την υλοποίηση της διευκόλυνσης, και θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η αξιολόγηση καταδεικνύει ιδίως τον τρόπο με τον οποίον η 
στήριξη της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης έχει συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των αναγκών των εδαφών που υλοποιούν τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης, ιδίως σε σχέση με την αρχή της προσθετικότητας.

3. Στο τέλος της περιόδου υλοποίησης και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2031, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ανεξάρτητη 
τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα αποτελέσματα και τον μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο της διευκόλυνσης. Οι εταίροι χρηματοδότησης και οι δικαιούχοι 
υποβάλλουν στην Επιτροπή όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται 
για τη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης.

3α. Τόσο στην ενδιάμεση όσο και στην τελική αξιολόγηση, η Επιτροπή αξιολογεί τον 
τρόπο με τον οποίο η στήριξη της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των στόχων της πολιτικής βιωσιμότητας της 
Ένωσης, ιδίως των νέων κλιματικών και ενεργειακών στόχων της Ένωσης για το 
2030, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου [για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 
(ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)], και της μετάβασης προς μια κυκλική και 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία στην Ένωση το αργότερο έως το 2050, με την 
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εφαρμογή, κατά περίπτωση, της ταξινόμησης της Ένωσης που θεσπίζεται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 [κανονισμός για την ταξινόμηση].

Άρθρο 16
Λογιστικοί έλεγχοι

1. Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη στήριξη της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο 
της διευκόλυνσης, οι οποίοι διενεργούνται από πρόσωπα ή οντότητες, μεταξύ των 
οποίων μπορούν να συγκαταλέγονται και πρόσωπα ή οντότητες που δεν έχουν οριστεί 
από τα θεσμικά όργανα ή τους φορείς της Ένωσης, αποτελούν τη βάση της συνολικής 
εξασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 127 του δημοσιονομικού κανονισμού.

2. Οι εταίροι χρηματοδότησης και οι δικαιούχοι παρέχουν στην Επιτροπή και σε τυχόν 
ορισθέντες ελεγκτές όλα τα διαθέσιμα έγγραφα που είναι απαραίτητα ώστε οι δύο 
αυτές αρχές να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

2α. Οι εξωτερικοί λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη στήριξη της Ένωσης που παρέχεται 
στο πλαίσιο της διευκόλυνσης, διενεργούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα 
με το άρθρο 287 ΣΛΕΕ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εκδίδει ειδική έκθεση σχετικά με 
την υλοποίηση της διευκόλυνσης μόλις το ποσοστό εκτέλεσης των 
χρηματοδοτούμενων έργων φτάσει τουλάχιστον το 60 %, και το αργότερο έως ... 
[να προστεθεί η ημερομηνία πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού]. Οι εταίροι χρηματοδότησης και οι δικαιούχοι παρέχουν 
στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο όλα τα διαθέσιμα έγγραφα ή 
πληροφορίες που είναι απαραίτητα ώστε οι δύο αυτές αρχές να είναι σε θέση να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 17
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους 
όρους του παρόντος άρθρου. 

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 6, 
8, 13, 13α και 14 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028. 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 6, 8, 13, 13α και 14 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Παράγει αποτελέσματα την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που 
ορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη 
ισχύουν.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει 
διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές 
της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18
Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

-1α. Οι εταίροι χρηματοδότησης γνωστοποιούν όλα τα σχετικά οικονομικά στοιχεία και 
οποιαδήποτε άλλα προκαθορισμένα βασικά στοιχεία μη οικονομικού χαρακτήρα 
που σχετίζονται με κάθε χρηματοδοτούμενο έργο και δημοσιοποιούν τα στοιχεία 
αυτά στον ιστότοπό τους μετά την υπογραφή του σχετικού δανείου ή δανειακού 
προγράμματος, κατά περίπτωση.
Τα εν λόγω στοιχεία προς δημοσιοποίηση δεν περιέχουν εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαγορεύεται να 
δημοσιοποιηθούν δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των 
δεδομένων.

1. Οι δικαιούχοι και οι εταίροι χρηματοδότησης διασφαλίζουν, στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό και σύμφωνα με τους κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες τους, την 
προβολή της στήριξης της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης, 
ιδίως κατά την προώθηση των έργων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού. 

1α. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις γνωμοδοτήσεις που έχει 
εκδώσει για τα έργα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της εν λόγω διευκόλυνσης, 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τη 
διευκόλυνση, διασφαλίζει τη διαφάνεια και την πρόσβαση του κοινού σε 
πληροφορίες που αφορούν τα χρηματοδοτούμενα έργα και τα αποτελέσματά τους και 
αποτιμά την αποτελεσματικότητα των μηνυμάτων. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που 
διατίθενται για τη διευκόλυνση συνεισφέρουν επίσης στην προβολή των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 3. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι θα οργανωθεί μια 
αποτελεσματική επικοινωνιακή εκστρατεία κατά την έναρξη της διαδικασίας 
επιλογής και ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
θα διατίθενται απευθείας σε όλες τις δημόσιες αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι 
πληροφορίες σχετικά με την τεχνική και διοικητική υποστήριξη που παρέχονται 
στους αιτούντες πρέπει επίσης να προωθούνται ενεργά. Η Επιτροπή ενημερώνει 
και δημοσιεύει τακτικά τον κατάλογο των έργων που έχουν επιλεγεί ή απορριφθεί 
στο πλαίσιο της εν λόγω διευκόλυνσης, με την περιγραφή συγκεκριμένων κριτηρίων 
αποδοχής ή απόρριψης.

Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις 

Εάν χρειαστεί, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις για την περίοδο μετά το 
2027 με σκοπό την κάλυψη της καταβολής των δόσεων της στήριξης της Ένωσης μέσω 
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επιχορηγήσεων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, ώστε να καταστεί δυνατή η 
διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την [...] [εικοστή] ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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▌ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Βασικοί δείκτες επιδόσεων11

1. Όγκος επιχορηγήσεων που χορηγήθηκαν
2. Όγκος δανείων που υπογράφηκαν 

2.1 Μεμονωμένα δάνεια
2.2 Συστήματα δανειοδότησης

3. Συνολικές επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
3.1 Ποσό κινητοποιηθείσας ιδιωτικής χρηματοδότησης
3.2 Ποσό κινητοποιηθείσας δημόσιας χρηματοδότησης

4. Αριθμός έργων που λαμβάνουν στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής 
εμβέλειας

4.1 Χώρα 
4.2 Περιφέρεια NUTS 2 
4.3 Υποστηριζόμενο έδαφος υπό δίκαιη μετάβαση 

5. Αριθμός σχεδίων που λαμβάνουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο της διευκόλυνσης
6. Αριθμός έργων ανά τομέα

6.1 Μεταφορές
6.2 Κοινωνικές υποδομές
6.3 Υπηρεσίες κοινής ωφελείας (νερό, αποχέτευση, τηλεθέρμανση, ενέργεια, 

διαχείριση αποβλήτων)
6.4 Άμεση στήριξη για την κλιματική μετάβαση, την απανθρακοποίηση 

(ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση) και άλλους 
περιβαλλοντικούς στόχους

6.5 Προστασία του περιβάλλοντος

6.6 Αστικές υποδομές (συμπεριλαμβανομένης της στέγασης)

6.6.α Ποιότητα στέγασης (συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης)
6.7 Άλλα

7. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κατά περίπτωση
7α. Ποσοστό απασχόλησης και ανεργίας
7β. Ποσοστό μείωσης του πληθυσμού
7γ. Πληθυσμός περιφερειών/περιοχών που επωφελούνται από έργα στο πλαίσιο της 

διευκόλυνσης

11 Όλοι οι δείκτες αναλύονται ανά περιφέρεια, κατά περίπτωση. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
αναλύονται ανά φύλο, κατά περίπτωση.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pascal Canfin

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που 
είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία9, η 
οποία χαράσσει τον χάρτη πορείας της 
προς μια νέα αναπτυξιακή πολιτική για την 
Ευρώπη και θέτει φιλόδοξους στόχους για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με τον στόχο της επίτευξης 
κλιματικής ουδετερότητας στην Ένωση 
έως το 2050 με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
ανακοίνωσε έναν Μηχανισμό Δίκαιης 
Μετάβασης που θα παρέχει τα μέσα για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο. Οι 
πιο ευάλωτες περιφέρειες και οι πιο 

(1) Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία9, η 
οποία χαράσσει τον χάρτη πορείας της 
προς μια νέα βιώσιμη αναπτυξιακή 
πολιτική για την Ευρώπη και θέτει 
φιλόδοξους στόχους για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και την προστασία 
του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον στόχο 
της επίτευξης των στόχων της Ένωσης 
για το 2030 που αφορούν το κλίμα και την 
ενέργεια και της κλιματικής 
ουδετερότητας στην Ένωση έως το 2050 
το αργότερο, με αποτελεσματικό και 
δίκαιο τρόπο, όπως ορίζεται στον 
[κανονισμό (ΕΕ) 2020/ΧΧΧ για τη 
θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη 
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ευάλωτοι άνθρωποι είναι εκείνοι που είναι 
περισσότερο εκτεθειμένοι στις επιβλαβείς 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 
Παράλληλα, η διαχείριση της μετάβασης 
απαιτεί σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές.

κλιματικής ουδετερότητας και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 («ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα»)], η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία ανακοίνωσε έναν Μηχανισμό 
Δίκαιης Μετάβασης που θα παρέχει τα 
μέσα για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων της 
μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία 
κλιματικά ουδέτερη, περιβαλλοντικά 
βιώσιμη, αποδοτική από άποψη χρήσης 
πόρων και ενέργειας, χωρίς να μένει 
κανείς στο περιθώριο. Οι πιο ευάλωτες 
περιφέρειες και οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι 
είναι εκείνοι που είναι περισσότερο 
εκτεθειμένοι στις επιβλαβείς επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής και της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 
Παράλληλα, η διαχείριση της μετάβασης 
απαιτεί σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι χρηματοδοτικές και 
επενδυτικές πράξεις θα πρέπει να 
ευθυγραμμίζονται με τις τρέχουσες 
προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης, 
όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
και η δέσμευσή της να επιτευχθεί 
κλιματική ουδετερότητα το αργότερο έως 
το 2050, η στρατηγική για τη 
διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος 
της Ευρώπης και ο ευρωπαϊκός πυλώνας 
κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι εν λόγω 
πράξεις θα πρέπει να στηρίζουν τη 
δημιουργία ή τη διατήρηση ποιοτικών 
και βιώσιμων θέσεων εργασίας και 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων εντός 
της Ένωσης, καθώς και να συμβάλλουν 
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στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση 
της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στις 14 Ιανουαρίου 2020 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για το 
επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας10, θεσπίζοντας τον 
Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, ο οποίος 
θα εστιαστεί στις περιφέρειες και τους 
τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από 
τη μετάβαση λόγω της εξάρτησής τους από 
τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου 
του άνθρακα, της τύρφης και του 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου, ή από 
βιομηχανικές διεργασίες έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
που διαθέτουν λιγότερες ικανότητες για τη 
χρηματοδότηση των απαραίτητων 
επενδύσεων. Ο Μηχανισμός Δίκαιης 
Μετάβασης αποτελείται από τρεις 
πυλώνες: ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης, ένα καθεστώς 
δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του 
InvestEU και μια δανειακή διευκόλυνση 
του δημόσιου τομέα για την κινητοποίηση 
πρόσθετων επενδύσεων στις σχετικές 
περιφέρειες.

(2) Στις 14 Ιανουαρίου 2020 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για το 
επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας10, θεσπίζοντας τον 
Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, ο οποίος 
θα εστιαστεί στις περιφέρειες, στους 
ανθρώπους και τους τομείς που 
επηρεάζονται περισσότερο από τη 
μετάβαση λόγω της εξάρτησής τους από τα 
ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου 
του άνθρακα, της τύρφης και του 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου, ή από 
βιομηχανικές διεργασίες έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
που διαθέτουν λιγότερες ικανότητες για τη 
χρηματοδότηση των απαραίτητων 
επενδύσεων προς την κλιματική 
ουδετερότητα. Ο Μηχανισμός Δίκαιης 
Μετάβασης αποτελείται από τρεις 
πυλώνες: ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης, ένα καθεστώς 
δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του 
InvestEU και μια δανειακή διευκόλυνση 
του δημόσιου τομέα για την κινητοποίηση 
πρόσθετων επενδύσεων στις σχετικές 
περιφέρειες.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
αποτελεί ουσιαστικό μέρος του σχεδίου 
ανάκαμψης της Ένωσης και πρέπει να 
παραμείνει βασικό τμήμα του, με 
αντίστοιχους σημαντικούς πόρους.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Θα πρέπει να παρασχεθεί δανειακή 
διευκόλυνση του δημόσιου τομέα (στο 
εξής: διευκόλυνση). Η εν λόγω 
διευκόλυνση συνιστά τον τρίτο πυλώνα 
του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και 
στηρίζει τις οντότητες του δημόσιου τομέα 
στις επενδύσεις τους. Οι εν λόγω 
επενδύσεις θα πρέπει να καλύπτουν τις 
αναπτυξιακές ανάγκες που προκύπτουν 
από τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
μετάβαση οι οποίες περιγράφονται στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης όπως 
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή. Οι 
προβλεπόμενες δραστηριότητες στήριξης 
θα πρέπει να συνάδουν με εκείνες που 
υποστηρίζονται από τους άλλους δύο 
πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης 
Μετάβασης, καθώς και να τις 
συμπληρώνουν.

(4) Θα πρέπει να παρασχεθεί δανειακή 
διευκόλυνση του δημόσιου τομέα (στο 
εξής: διευκόλυνση). Η εν λόγω 
διευκόλυνση συνιστά τον τρίτο πυλώνα 
του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και 
στηρίζει τις οντότητες του δημόσιου τομέα 
στις επενδύσεις τους. Οι εν λόγω 
επενδύσεις θα πρέπει να καλύπτουν τις 
αναπτυξιακές ανάγκες που προκύπτουν 
από τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
μετάβαση οι οποίες περιγράφονται στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης όπως 
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή, και να 
συνάδουν με τον στόχο της επίτευξης 
κλιματικής ουδετερότητας της Ένωσης 
έως το 2050. Θα πρέπει επίσης να 
στηρίζουν τους πρωταρχικούς στόχους 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
ιδίως την αρχή «εφόσον δεν βλάπτουν 
σοβαρά» που αναφέρεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α και 
να είναι σύμφωνες με το πλαίσιο 
βιώσιμων δραστηριοτήτων που ορίζονται 
στην ταξινόμηση της ΕΕ που θεσπίστηκε 
με τον εν λόγω κανονισμό. Οι 
προβλεπόμενες δραστηριότητες στήριξης 
θα πρέπει να συνάδουν με εκείνες που 
υποστηρίζονται από τους άλλους δύο 
πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης 
Μετάβασης, καθώς και να τις 
συμπληρώνουν.
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_________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 
και για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, 
σ. 13).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι ανατρεπτικές οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης 
COVID-19 έχουν μειώσει τη δημόσια και 
ιδιωτική επενδυτική ικανότητα, με 
αποτέλεσμα να περιορίζονται οι 
απαραίτητοι χρηματοδοτικοί πόροι για τη 
μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη και 
αποδοτική από πλευράς πόρων Ένωση. 
Επομένως, στο πλαίσιο του μέσου 
ανάκαμψης «Next Generation EU», θα 
πρέπει η διευκόλυνση να συμβάλλει στη 
μείωση του εν λόγω χάσματος και να 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
πραγματοποιούν τις αναγκαίες επενδύσεις 
ώστε να προωθείται η επίτευξη των 
μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων της 
Ένωσης όσον αφορά τη βιωσιμότητα.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση και ο 
εκσυγχρονισμός των εδαφών που 
επηρεάζονται από την κλιματική 
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φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας και μεταφορών, 
δίκτυα τηλεθέρμανσης, πράσινη 
κινητικότητα, έξυπνη διαχείριση 
αποβλήτων, μέτρα καθαρής ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων 
και των μετατροπών κτιρίων, υποστήριξη 
της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, 
αποκατάσταση του εδάφους και 
απορρύπανση, καθώς και αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων, κατάρτιση και κοινωνικές 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής στέγασης. Οι εξελίξεις στον 
τομέα των υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 
επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 
οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή 
ταξινόμηση για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου 
να συμβάλει στον προσδιορισμό 
επενδύσεων με υψηλό θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

μετάβαση, η διευκόλυνση θα πρέπει να 
καλύπτει ευρύ φάσμα επενδύσεων, υπό τον 
όρο ότι συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς τους στόχους της Ένωσης για το 
2030 για το κλίμα και την ενέργεια, και 
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 
2050, όπως περιγράφεται στα εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης. Οι 
υποστηριζόμενες επενδύσεις μπορούν να 
καλύπτουν την τεχνολογία που 
υποστηρίζει την απανθρακοποίηση του 
ενεργειακού τομέα και φιλικές προς το 
περιβάλλον μεταφορές, απαλλαγμένες από 
ανθρακούχες εκπομπές, δίκτυα 
τηλεθέρμανσης, πράσινη, έξυπνη και 
βιώσιμη κινητικότητα, επενδύσεις σε 
δράσεις έρευνας και καινοτομίας, μεταξύ 
άλλων σε πανεπιστήμια και δημόσια 
ερευνητικά ιδρύματα, προώθηση της 
μεταφοράς προηγμένων και προς άμεση 
διάθεση στην αγορά τεχνολογιών, 
επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, έξυπνη 
διαχείριση αποβλήτων, μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
μέτρα καθαρής ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ανακαινίσεων και των μετατροπών 
κτιρίων, υποστήριξη της μετάβασης σε μια 
κυκλική οικονομία, αποκατάσταση του 
εδάφους και απορρύπανση καθώς και 
αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων, κατάρτιση και 
κοινωνικές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
στέγασης. Οι εξελίξεις στον τομέα των 
υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης και μειώνουν τις 
κοινωνικοοικονομικές δαπάνες της 
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μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη έως το 2050. Η διευκόλυνση, 
στηρίζοντας επενδύσεις που δεν παράγουν 
επαρκή έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει 
στις οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. 
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή 
ταξινόμηση για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες και θα 
τηρηθεί η αρχή «εφόσον δεν βλάπτουν 
σοβαρά» που αναφέρεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/852 προκειμένου να συμβάλει 
στον προσδιορισμό επενδύσεων με υψηλό 
θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι οριζόντιες αρχές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ») και στο 
άρθρο 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών της 
επικουρικότητας και αναλογικότητας που 
ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα 
πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή 
της διευκόλυνσης, λαμβάνοντας υπόψη 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού και από 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
και να εξασφαλίζουν την 
προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 
της Σύμβασης και σύμφωνα με την 
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ενωσιακή νομοθεσία για την εναρμόνιση 
των απαιτήσεων προσβασιμότητας για 
προϊόντα και υπηρεσίες. Η διευκόλυνση 
δεν θα πρέπει να υποστηρίζει δράσεις που 
συμβάλλουν σε οποιαδήποτε μορφή 
διαχωρισμού ή αποκλεισμού, ή να 
υποστηρίζει υποδομές που δεν είναι 
προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία. Τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να 
στοχεύουν στην εξάλειψη των 
ανισοτήτων και στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και στην ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Στον παρόντα κανονισμό ορίζεται 
ένας κατάλογος αποκλεισμού των 
επενδύσεων οι οποίες βλάπτουν τους 
στόχους που ορίζονται στη συμφωνία του 
Παρισιού και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και που δεν είναι σύμφωνες με 
την πολιτική χρηματοδότησης της 
ενέργειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων. Οι εν λόγω επενδύσεις θα 
πρέπει να αποκλείονται από ενωσιακή 
στήριξη που παρέχεται δυνάμει της 
διευκόλυνσης.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(5γ) Οι στόχοι της διευκόλυνσης θα 
πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης 
από την Ένωση του στόχου της 
διατήρησης, της προστασίας και της 
βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα 
άρθρα 11 και 191 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» και τη δέσμευση 
που αφορά τον περιορισμό της αύξησης 
της θερμοκρασίας στον 1,5°C πάνω από 
τα προβιομηχανικά επίπεδα, όπως 
συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5δ) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η υλοποίηση 
της διευκόλυνσης συμβάλλει στον 
σεβασμό και στην προαγωγή της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ. 
Αξιολογήσεις έχουν καταδείξει πόσο 
σημαντικό είναι να συνεκτιμώνται οι 
στόχοι της ισότητας των φύλων σε όλες 
τις διαστάσεις των προγραμμάτων και σε 
όλα τα στάδια της προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, υλοποίησης και 
αξιολόγησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, εγκαίρως και με 
συνεκτικό τρόπο. Ως εκ τούτου, οι 
αξιολογήσεις του αντίκτυπου της 
διάστασης του φύλου, η συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό και η παρακολούθηση 
των αποτελεσμάτων από την οπτική της 
διάστασης του φύλου πρέπει να 
αποτελούν μέρος του κύκλου 
προγραμματισμού.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διευκόλυνση θα πρέπει να 
παρέχει στήριξη με τη μορφή 
επιχορηγήσεων από την Ένωση σε 
συνδυασμό με δάνεια χορηγούμενα από 
εταίρο χρηματοδότησης. Το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο της συνιστώσας 
επιχορήγησης, το οποίο εκτελείται από την 
Επιτροπή στο πλαίσιο της άμεσης 
διαχείρισης, θα πρέπει να λαμβάνει τη 
μορφή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται 
με τις δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 125 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (στο εξής: δημοσιονομικός 
κανονισμός)12. Αυτή η μορφή 
χρηματοδότησης θα πρέπει να παρέχει 
κίνητρα στους φορείς υλοποίησης έργων 
να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της διευκόλυνσης με 
αποδοτικό τρόπο σε σχέση με το μέγεθος 
του δανείου. Η συνιστώσα δανείου θα 
πρέπει να παρασχεθεί από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (στο εξής: ΕΤΕπ). Η 
διευκόλυνση μπορεί επίσης να επεκταθεί 
στη χορήγηση της συνιστώσας δανείου και 
από άλλους εταίρους χρηματοδότησης, σε 
περίπτωση που διατεθούν πρόσθετοι πόροι 
για τη συνιστώσα επιχορήγησης ή σε 
περίπτωση που αυτό απαιτηθεί για 
σκοπούς ορθής εκτέλεσης.

(7) Η διευκόλυνση θα πρέπει να 
παρέχει στήριξη με τη μορφή 
επιχορηγήσεων από την Ένωση σε 
συνδυασμό με δάνεια χορηγούμενα από 
εταίρο χρηματοδότησης. Το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο της συνιστώσας 
επιχορήγησης, το οποίο εκτελείται από την 
Επιτροπή στο πλαίσιο της άμεσης 
διαχείρισης, θα πρέπει να λαμβάνει τη 
μορφή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται 
με τις δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 125 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (στο εξής: δημοσιονομικός 
κανονισμός)12. Αυτή η μορφή 
χρηματοδότησης θα πρέπει να παρέχει 
κίνητρα στους φορείς υλοποίησης έργων 
να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της διευκόλυνσης με 
αποδοτικό τρόπο σε σχέση με το μέγεθος 
του δανείου. Η συνιστώσα δανείου θα 
πρέπει να παρασχεθεί από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (στο εξής: ΕΤΕπ). Η 
διευκόλυνση μπορεί επίσης να επεκταθεί 
στη χορήγηση της συνιστώσας δανείου και 
από άλλους εταίρους χρηματοδότησης, σε 
περίπτωση που διατεθούν πρόσθετοι πόροι 
για τη συνιστώσα επιχορήγησης ή σε 
περίπτωση που αυτό απαιτηθεί για 
σκοπούς ορθής εκτέλεσης. Σε αυτή την 
περίπτωση, οι άλλοι εταίροι 
χρηματοδότησης θα πρέπει να τηρούν 
κλιματικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά 
πρότυπα, καθώς και πρότυπα διαφάνειας 
τουλάχιστον ισοδύναμα με αυτά της 
ΕΤΕπ.

_________________ _________________
12 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. 12 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046.

Τροπολογία 13
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επωφεληθούν από τη 
συνιστώσα επιχορήγησης, θα πρέπει να 
συσταθεί ένας μηχανισμός για τον 
καθορισμό δεσμευμένων εθνικών μεριδίων 
που θα πρέπει να τηρούνται κατά τη 
διάρκεια ενός πρώτου σταδίου, με βάση 
την κλείδα κατανομής που προτείνεται 
στον κανονισμό για το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης. Ωστόσο, για να συμβιβαστεί 
αυτός ο στόχος με την ανάγκη 
βελτιστοποίησης των οικονομικών 
επιπτώσεων της διευκόλυνσης και της 
εφαρμογής της, τα εθνικά αυτά κονδύλια 
δεν θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα 
μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Στη 
συνέχεια, οι υπόλοιποι διαθέσιμοι πόροι 
για τη συνιστώσα επιχορήγησης θα πρέπει 
να παρέχονται χωρίς να έχουν εκ των 
προτέρων κατανεμηθεί εθνικά μερίδια και 
σε ανταγωνιστική βάση σε ενωσιακό 
επίπεδο, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις και 
ακολουθώντας προσέγγιση βασισμένη στις 
ανάγκες και με γνώμονα την περιφερειακή 
σύγκλιση.

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επωφεληθούν από τη 
συνιστώσα επιχορήγησης, θα πρέπει να 
συσταθεί ένας μηχανισμός για τον 
καθορισμό δεσμευμένων εθνικών μεριδίων 
που θα πρέπει να τηρούνται κατά τη 
διάρκεια ενός πρώτου σταδίου, με βάση 
την κλείδα κατανομής που προτείνεται 
στον κανονισμό για το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης. Θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι ανάγκες των λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιοχών, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο [102 παράγραφος 
2] του [κανονισμού (ΕΕ) 2020/XXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και 
δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω 
Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση 
των Συνόρων και των Θεωρήσεων 
(«Κανονισμός περί κοινών διατάξεων»)]. 
Ωστόσο, για να συμβιβαστεί αυτός ο 
στόχος με την ανάγκη βελτιστοποίησης 
των οικονομικών επιπτώσεων της 
διευκόλυνσης και της εφαρμογής της, τα 
εθνικά αυτά κονδύλια δεν θα πρέπει να 
παραμείνουν δεσμευμένα μετά τις 
31 Δεκεμβρίου 2024. Στη συνέχεια, οι 
υπόλοιποι διαθέσιμοι πόροι για τη 
συνιστώσα επιχορήγησης θα πρέπει να 
παρέχονται χωρίς να έχουν εκ των 
προτέρων κατανεμηθεί εθνικά μερίδια και 
σε ανταγωνιστική βάση σε ενωσιακό 
επίπεδο, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις και 
ακολουθώντας προσέγγιση βασισμένη στις 
ανάγκες και με γνώμονα την περιφερειακή 
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σύγκλιση και προωθώντας την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι ειδικές προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια ανάθεσης 
θα πρέπει να καθορίζονται στο πρόγραμμα 
εργασίας και στην πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων. Οι εν λόγω προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια ανάθεσης 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 
συνάφεια του έργου στο πλαίσιο των 
αναπτυξιακών αναγκών που περιγράφονται 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, 
τον συνολικό στόχο προώθησης της 
περιφερειακής και εδαφικής σύγκλισης 
και τη σημασία της συνιστώσας 
επιχορήγησης για τη βιωσιμότητα του 
έργου. Επομένως, η ενωσιακή στήριξη που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει να διατίθεται μόνο στα κράτη μέλη 
που έχουν εγκρίνει τουλάχιστον ένα 
εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Το 
πρόγραμμα εργασίας και οι προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων θα λαμβάνουν 
επίσης υπόψη τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη για να εξασφαλίζεται η συνοχή 
και η συνέπεια μεταξύ των διαφόρων 
πυλώνων του μηχανισμού.

(14) Οι ειδικές προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια ανάθεσης 
θα πρέπει να καθορίζονται στο πρόγραμμα 
εργασίας και στην πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων. Οι εν λόγω προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια ανάθεσης 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 
συνάφεια του έργου στο πλαίσιο των 
αναπτυξιακών αναγκών που περιγράφονται 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, 
τον συνολικό στόχο προώθησης της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής και τη σημασία της συνιστώσας 
επιχορήγησης για τη βιωσιμότητα του 
έργου και των κριτηρίων διαλογής που 
θεσπίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/852. Επομένως, η ενωσιακή 
στήριξη που θεσπίζεται με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να διατίθεται μόνο 
στα κράτη μέλη που έχουν εγκρίνει 
τουλάχιστον ένα εδαφικό σχέδιο δίκαιης 
μετάβασης. Το πρόγραμμα εργασίας και οι 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα 
λαμβάνουν επίσης υπόψη τα εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη για να 
εξασφαλίζεται η συνοχή και η συνέπεια 
μεταξύ των διαφόρων πυλώνων του 
μηχανισμού.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η στήριξη στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης αυτής θα πρέπει να 
παρέχεται μόνο σε έργα που δεν παράγουν 
επαρκή ροή ιδίων εσόδων που θα τους 
επέτρεπε να είναι οικονομικά βιώσιμα και 
να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από 
δάνεια που χορηγούνται με τους όρους της 
αγοράς. Τα ίδια έσοδα θα πρέπει να 
αντιστοιχούν σε έσοδα, εκτός των 
μεταφορών πιστώσεων, τα οποία 
προκύπτουν άμεσα από τις δραστηριότητες 
του έργου, όπως πωλήσεις, τέλη ή διόδια 
και πρόσθετες εξοικονομήσεις που 
προκύπτουν από την αναβάθμιση 
υφιστάμενων στοιχείων ενεργητικού.

(15) Η στήριξη στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης αυτής θα πρέπει να 
παρέχεται μόνο σε έργα που τηρούν την 
ταξινόμηση της ΕΕ, που θεσπίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 και την αρχή 
«εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά», που 
αναφέρεται στον εν λόγω κανονισμό, και 
δεν παράγουν επαρκή ροή ιδίων εσόδων 
που θα τους επέτρεπε να είναι οικονομικά 
βιώσιμα και να χρηματοδοτούνται 
αποκλειστικά από δάνεια που χορηγούνται 
με τους όρους της αγοράς και αυτό, κατά 
συνέπεια, δεν θα μπορούσαν να 
πραγματοποιηθούν χωρίς την οικονομική 
στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο αυτής 
της διευκόλυνσης. Τα ίδια έσοδα θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε έσοδα, εκτός 
των μεταφορών πιστώσεων, τα οποία 
προκύπτουν άμεσα από τις δραστηριότητες 
του έργου, όπως πωλήσεις, τέλη ή διόδια 
και πρόσθετες εξοικονομήσεις που 
προκύπτουν από την αναβάθμιση 
υφιστάμενων στοιχείων ενεργητικού.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
διευκόλυνσης, ενδέχεται να είναι αναγκαία 
η παροχή συμβουλευτικής στήριξης για 
την προετοιμασία, την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση έργων. Η στήριξη αυτή θα 
πρέπει να παρέχεται μέσω του 
συμβουλευτικού κόμβου InvestEU.

(17) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
διευκόλυνσης, ενδέχεται να είναι αναγκαία 
η παροχή συμβουλευτικής στήριξης για 
την προετοιμασία, την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση έργων, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τη βιωσιμότητα και την τήρηση της 
ταξινόμησης της ΕΕ που θεσπίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852. Η στήριξη 
αυτή θα πρέπει να παρέχεται μέσω του 
συμβουλευτικού κόμβου InvestEU.

Τροπολογία 17
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18a) Προκειμένου να βελτιωθούν η 
διαφάνεια και η λογοδοσία στο πλαίσιο 
της διευκόλυνσης, οι εταίροι 
χρηματοδότησης θα πρέπει να 
δημοσιοποιούν όλες τις συναφείς 
πληροφορίες για κάθε χρηματοδοτούμενο 
έργο και η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρέχει δημόσια πρόσβαση στις 
γνωμοδοτήσεις που εκδίδει για κάθε έργο 
το οποίο έχει επιλεγεί ή χρηματοδοτηθεί 
από την ΕΤΕπ. Η Επιτροπή θα πρέπει 
επίσης να υποβάλλει κατ’ έτος έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της 
διευκόλυνσης, ιδιαιτέρως αναφορικά με 
τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της 
διευκόλυνσης σε σχέση με τους οικείους 
στόχους και δείκτες επίδοσης.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η μόχλευση των 
δημόσιων επενδύσεων σε εδάφη που 
επηρεάζονται περισσότερο από τη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα με την αντιμετώπιση των 
αντίστοιχων αναπτυξιακών αναγκών, δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς μόνο από τα 
κράτη μέλη. Οι κύριοι λόγοι γι’ αυτό είναι 
οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι 
οντότητες του δημόσιου τομέα ως προς τη 
στήριξη επενδύσεων που δεν παράγουν 
επαρκείς ροές ιδίων εσόδων και που 
ωφελούν τα εδάφη τα οποία επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από την 
κλιματική μετάβαση, χωρίς τη λήψη 
ενωσιακών επιχορηγήσεων, καθώς και η 

(22) Ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η μόχλευση των 
δημόσιων επενδύσεων σε εδάφη που 
επηρεάζονται περισσότερο από τη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και την κυκλική οικονομία 
με την αντιμετώπιση των αντίστοιχων 
αναπτυξιακών αναγκών, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς μόνο από τα κράτη 
μέλη. Οι κύριοι λόγοι γι’ αυτό είναι οι 
δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι 
οντότητες του δημόσιου τομέα ως προς τη 
στήριξη επενδύσεων που δεν παράγουν 
επαρκείς ροές ιδίων εσόδων και που 
ωφελούν τα εδάφη τα οποία επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από την 
κλιματική μετάβαση, χωρίς τη λήψη 
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ανάγκη για ένα συνεκτικό πλαίσιο 
εφαρμογής στο πλαίσιο της άμεσης 
διαχείρισης. Επειδή οι στόχοι αυτοί 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ενωσιακών επιχορηγήσεων, καθώς και η 
ανάγκη για ένα συνεκτικό πλαίσιο 
εφαρμογής στο πλαίσιο της άμεσης 
διαχείρισης. Επειδή οι στόχοι αυτοί 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση παρέχει στήριξη, 
ωφελώντας τα εδάφη της Ένωσης που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και οικονομικές 
προκλήσεις οι οποίες απορρέουν από τη 
διαδικασία μετάβασης προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 
2050.

Η διευκόλυνση παρέχει στήριξη, 
ωφελώντας τα εδάφη της Ένωσης και τους 
πολίτες τους που αντιμετωπίζουν 
διάφορες σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές 
προκλήσεις οι οποίες απορρέουν από τη 
διαδικασία μετάβασης προς την επίτευξη 
των επικαιροποιημένων στόχων της 
Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια, 
όπως ορίστηκαν στον [κανονισμό (ΕΕ) 
2020/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
πλαισίου με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 (ο «ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα»)] και προς μια κλιματικά ουδέτερη 
και κυκλική οικονομία έως το 2050 το 
αργότερο.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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5. «εδαφικό σχέδιο δίκαιης 
μετάβασης»: σχέδιο που καταρτίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ] και εγκρίνεται 
από την Επιτροπή·

5. «εδαφικό σχέδιο δίκαιης 
μετάβασης»: σχέδιο που καταρτίζεται από 
τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές 
αρχές από κοινού και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη του οικείου εδάφους σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του κανονισμού [κανονισμός για 
το ΤΔΜ] και εγκρίνεται από την 
Επιτροπή·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος της διευκόλυνσης 
είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών 
κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
προς όφελος των εδαφών της Ένωσης που 
προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης τα οποία καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του κανονισμού [κανονισμός για 
το ΤΔΜ].

1. Ο γενικός στόχος της διευκόλυνσης 
είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών 
κοινωνικοοικονομικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης 
προς μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως 
προς την ενέργεια και τη χρήση των 
πόρων κυκλικής οικονομίας της Ένωσης 
έως το 2050 το αργότερο, προς όφελος 
των εδαφών της Ένωσης που 
προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης τα οποία καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του κανονισμού [κανονισμός για 
το ΤΔΜ] και η συμβολή στην επίτευξη 
των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, και ειδικότερα του στόχου 
μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως 
το 2050.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διευκόλυνση έχει ειδικό στόχο 
την αύξηση των επενδύσεων του δημόσιου 
τομέα οι οποίες καλύπτουν τις 

2. Η διευκόλυνση έχει ειδικό στόχο 
την αύξηση των επενδύσεων του δημόσιου 
τομέα οι οποίες καλύπτουν τις 
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αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών 
που προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, διευκολύνοντας τη 
χρηματοδότηση έργων που δεν παράγουν 
επαρκή ροή ιδίων εσόδων και που δεν θα 
χρηματοδοτούνταν χωρίς το στοιχείο της 
στήριξης μέσω επιχορηγήσεων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών 
που προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, διευκολύνοντας τη 
χρηματοδότηση έργων που συνάδουν με 
τις πολιτικές της Ένωσης, σύμφωνα με 
τη συμφωνία του Παρισιού και τη 
δέσμευσή της να επιτύχει κλιματική 
ουδετερότητα το αργότερο έως το 2050, 
και τα οποία δεν παράγουν επαρκή ροή 
ιδίων εσόδων και δεν θα υλοποιούνταν 
χωρίς το στοιχείο της στήριξης μέσω 
επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο 
της διευκόλυνσης παρέχεται υπό μορφή 
επιχορηγήσεων σύμφωνα με τον τίτλο VIII 
του δημοσιονομικού κανονισμού.

1. Η στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο 
της διευκόλυνσης, με την επιφύλαξη 
εθνικών σχεδίων βιώσιμης μετάβασης 
που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή, 
παρέχεται υπό μορφή επιχορηγήσεων 
σύμφωνα με τον τίτλο VIII του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για επιχορηγήσεις οι οποίες 
χορηγούνται σύμφωνα με προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που προκηρύσσονται 
από την 1η Ιανουαρίου 2025 κι έπειτα, η 
στήριξη της Ένωσης που χορηγείται σε 
επιλέξιμα έργα παρέχεται χωρίς να έχουν 
εκ των προτέρων κατανεμηθεί εθνικά 
μερίδια και σε ανταγωνιστική βάση σε 
ενωσιακό επίπεδο, έως ότου εξαντληθούν 
οι εναπομείναντες πόροι. Η χορήγηση 
τέτοιων επιχορηγήσεων λαμβάνει υπόψη 

3. Για επιχορηγήσεις οι οποίες 
χορηγούνται σύμφωνα με προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που προκηρύσσονται 
από την 1η Ιανουαρίου 2025 κι έπειτα, η 
στήριξη της Ένωσης που χορηγείται σε 
επιλέξιμα έργα παρέχεται χωρίς να έχουν 
εκ των προτέρων κατανεμηθεί εθνικά 
μερίδια και σε ανταγωνιστική βάση σε 
ενωσιακό επίπεδο, έως ότου εξαντληθούν 
οι εναπομείναντες πόροι. Η χορήγηση 
τέτοιων επιχορηγήσεων λαμβάνει υπόψη 
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την ανάγκη διασφάλισης της 
προβλεψιμότητας της επένδυσης και της 
προώθησης της περιφερειακής σύγκλισης.

την ανάγκη διασφάλισης της 
προβλεψιμότητας της επένδυσης και της 
προώθησης της περιφερειακής, 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
σύγκλισης και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο [102 παράγραφος 
2] του [κανονισμού (ΕΕ) 2020/ΧΧΧ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και 
δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω 
Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση 
των Συνόρων και των Θεωρήσεων 
(«Κανονισμός περί κοινών διατάξεων»)].

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, με την οποία 
ορίζονται τα αντίστοιχα μερίδια για κάθε 
κράτος μέλος που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται 
στο παράρτημα Ι του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ] υπό μορφή 
ποσοστών επί των συνολικών διαθέσιμων 
πόρων.

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, σύμφωνα με 
το άρθρο 17, με την οποία ορίζονται τα 
αντίστοιχα μερίδια για κάθε κράτος μέλος 
που προκύπτουν από την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας που ορίζεται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού [κανονισμός 
για το ΤΔΜ] υπό μορφή ποσοστών επί των 
συνολικών διαθέσιμων πόρων. 
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η πρόσβαση στη διευκόλυνση θα 
προϋποθέτει την αποδοχή ενός εθνικού 
στόχου για την επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050. 
Στα κράτη μέλη που δεν έχουν δεσμευτεί 
ακόμη για έναν εθνικό στόχο κλιματικής 
ουδετερότητας, αποδεσμεύεται μόνο το 
50 % των εθνικών κονδυλίων τους, και το 
υπόλοιπο 50 % διατίθεται μόλις εγκρίνουν 
τον εν λόγω στόχο.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα έργα έχουν μετρήσιμες 
επιπτώσεις στην αντιμετώπιση σοβαρών 
κοινωνικών, οικονομικών ή 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
και ωφελούν εδάφη που προσδιορίζονται 
σε εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης, 
ακόμη κι αν δεν βρίσκονται σ’ αυτά τα 
εδάφη·

α) τα έργα έχουν μετρήσιμες 
επιπτώσεις στην αντιμετώπιση σοβαρών 
κοινωνικών, οικονομικών ή 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης 
προς την επίτευξη των 
επικαιροποιημένων στόχων της Ένωσης 
για το κλίμα και την ενέργεια, όπως 
ορίστηκαν στον [κανονισμό (ΕΕ) 
2020/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
πλαισίου με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 (ο «ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα»)], και προς μια κλιματικά 
ουδέτερη, περιβαλλοντικά βιώσιμη, 
αποδοτική ως προς την ενέργεια και τη 
χρήση των πόρων κυκλική οικονομία της 
Ένωσης έως το 2050 το αργότερο, και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
και στην κάλυψη των αναγκών των 
εδαφών που προσδιορίζονται σε εδαφικό 
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σχέδιο δίκαιης μετάβασης, ακόμη κι αν δεν 
βρίσκονται σ’ αυτά τα εδάφη· 

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τα έργα συνάδουν με τα τεχνικά 
κριτήρια διαλογής που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα έργα δεν παράγουν επαρκή ροή 
ιδίων εσόδων που θα τους επέτρεπε να 
χρηματοδοτούνται χωρίς ενωσιακή 
στήριξη.

δ) τα έργα δεν παράγουν επαρκή ροή 
ιδίων εσόδων και δεν θα υλοποιούνταν 
χωρίς ενωσιακή στήριξη. 

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ακόλουθες δραστηριότητες 
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής 
της ενωσιακής στήριξης στο πλαίσιο της 
παρούσας διευκόλυνσης:
α) επενδύσεις που δεν είναι 
σύμφωνες με την πολιτική 
χρηματοδότησης της ενέργειας της 
ΕΤΕπ,
β) έργα που δεν συνάδουν με την 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 
κλίμα και το περιβάλλον ή που δεν 
συμβιβάζονται με την αρχή «εφόσον δεν 
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βλάπτουν σοβαρά» η οποία αναφέρεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 · 
γ) δραστηριότητες οι οποίες 
αποκλείονται από το άρθρο [5] του 
[κανονισμού (ΕΕ) 2020/ΧΧΧ για τη 
θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης 
(«Κανονισμός για το ΤΔΜ»)].

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση εκτελείται μέσω 
προγραμμάτων εργασίας που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 110 
του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα 
προγράμματα εργασίας καθορίζουν τα 
εθνικά μερίδια των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων 
πόρων, για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Η διευκόλυνση εκτελείται μέσω 
προγραμμάτων εργασίας. Η Επιτροπή θα 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 17, προκειμένου να 
καταρτίσει προγράμματα εργασίας. Τα 
προγράμματα εργασίας θα προσδιορίζουν 
τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την 
επιλογή και την ιεράρχηση των έργων, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συναφή κριτήρια 
διαλογής που καθορίζονται με βάση τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852, την ικανότητα 
εκπλήρωσης από το έργο των στόχων και 
των αναγκών που εντοπίστηκαν στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, τη 
συμβολή στην μετάβαση προς μια 
κλιματική ουδέτερη, περιβαλλοντικά 
βιώσιμη, αποδοτική από άποψη χρήσης 
πόρων και ενέργειας και κυκλική 
οικονομία της Ένωσης το αργότερο έως 
το 2050, τον συνολικό στόχο προαγωγής 
περιφερειακής και εδαφικής σύγκλισης 
και τη συμβολή της επιχορήγησης στη 
βιωσιμότητα των έργων. Τα προγράμματα 
εργασίας καθορίζουν τα εθνικά μερίδια 
των πόρων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
πρόσθετων πόρων, για κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 και 
το άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 32
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 17, για 
την κατάρτιση προγραμμάτων εργασίας. 
Στα εν λόγω προγράμματα εργασίας 
καθορίζονται προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας ανάληψης όλων των 
εθνικών μεριδίων έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2024.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Επιλογή εταίρων χρηματοδότησης εκτός 

της ΕΤΕπ
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17, 
προκειμένου να καθορίζει τις 
λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τις διαδικασίες 
επιλογής άλλων εταίρων χρηματοδότησης 
εκτός της ΕΤΕπ.
Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τους 
εταίρους χρηματοδότησης εκτός της 
ΕΤΕπ αντικατοπτρίζουν τους στόχους 
της διευκόλυνσης.
Ειδικότερα, κατά την επιλογή των 
εταίρων χρηματοδότησης, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη την ικανότητά τους:
α) να διασφαλίσουν ότι η πολιτική και τα 
πρότυπα ενεργειακού δανεισμού τους θα 
είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με αυτά που 
εφαρμόζει η ΕΤΕπ·
β) να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της 
εγγύησης της Ένωσης μέσω ιδίων πόρων·
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γ) να διασφαλίσουν την κατάλληλη 
γεωγραφική διαφοροποίηση της 
διευκόλυνσης και να επιτρέψουν τη 
χρηματοδότηση μικρότερων έργων·
δ) να εκπληρώσουν πλήρως τις 
απαιτήσεις των άρθρου 155 
παράγραφοι 2 και 3 του δημοσιονομικού 
κανονισμού που αφορούν τη 
φοροαποφυγή, τη φορολογική απάτη, τη 
φοροδιαφυγή, τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τις 
μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας·
ε) να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και την 
πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες 
που αφορούν κάθε έργο·
στ) να διασφαλίσουν τη συνοχή της 
δανειοδοτικής τους πολιτικής με τους 
νέους στόχους της Ένωσης για το κλίμα 
και την ενέργεια για το 2030 και τον 
στόχο για κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
στην Ένωση καθώς και την 
ευθυγράμμιση με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης βάσει της συμφωνίας του 
Παρισιού·
ζ) να ενσωματώσουν την ανάλυση 
περιβαλλοντικών, κλιματικών, 
κοινωνικών και σχετικών με τη 
διακυβέρνηση παραγόντων στην επιλογή 
και αξιολόγηση των έργων.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα 
της επιλογής.

Αιτιολόγηση

Προσθήκη του στοιχείου α) σχετικά με τα πρότυπα της ΕΤΕπ σε σύγκριση με τον κατάλογο στο 
σχέδιο έκθεσης.
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο παράρτημα II καθορίζονται 
βασικοί δείκτες επιδόσεων για την 
παρακολούθηση της εκτέλεσης και της 
προόδου της διευκόλυνσης ως προς την 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στο άρθρο 3.

1. Στο παράρτημα II καθορίζονται 
βασικοί δείκτες επιδόσεων και 
βιωσιμότητας για την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης και της προόδου της 
διευκόλυνσης ως προς την επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας και άλλων 
περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης, 
την τήρηση της αρχής «εφόσον δεν 
βλάπτουν σοβαρά» που αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 και των στόχων 
που καθορίζονται στο άρθρο 3.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα 
δεδομένα σχετικά με τους δείκτες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, 
αποτελεσματικό και έγκαιρο. Οι δικαιούχοι 
σε συνεργασία με τους εταίρους 
χρηματοδότησης υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τα δεδομένα που αφορούν τους 
δείκτες αυτούς.

2. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα 
δεδομένα σχετικά με τους βασικούς 
δείκτες επιδόσεων και βιωσιμότητας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, 
αποτελεσματικό,αξιόπιστο, ανεξάρτητο 
και έγκαιρο. Οι δικαιούχοι σε συνεργασία 
με τους εταίρους χρηματοδότησης 
υποβάλλουν στην Επιτροπή τα δεδομένα 
που αφορούν τους δείκτες αυτούς.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή υποβάλλει κατ’ έτος 
εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της 
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διευκόλυνσης σύμφωνα με το άρθρο 250 
του δημοσιονομικού κανονισμού. Η εν 
λόγω έκθεση παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τα αποτελέσματα και τον 
αντίκτυπο της διευκόλυνσης όσον αφορά 
τους στόχους της και τους δείκτες 
επιδόσεων, και ειδικότερα τη συμβολή 
της στην επίτευξη των οικονομικών και 
επενδυτικών στόχων της Ένωσης για το 
κλίμα και την ενσωμάτωση της 
διάστασης του περιβάλλοντος που 
εξυπηρετούν τις ανάγκες της μετάβασης. 
Για τον σκοπό αυτό, οι εταίροι 
χρηματοδότησης και οι δικαιούχοι 
παρέχουν σε ετήσια βάση όλες τις 
πληροφορίες και τα δεδομένα που 
απαιτούνται.
Τόσο η ενδιάμεση όσο και η τελική 
αξιολόγηση θα αξιολογούν επίσης τη 
συμβολή στην επίτευξη των 
επικαιροποιημένων στόχων της Ένωσης 
για το 2030 για το κλίμα και την ενέργεια, 
όπως καθορίζονται στον [κανονισμό (ΕΕ) 
2020/ΧΧΧ για τη θέσπιση πλαισίου με 
στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ο 
«ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα»)], και 
τη συμβολή στην επίτευξη εθνικού 
στόχου προς την κλιματική ουδετερότητα 
έως το 2050.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη 
στήριξη της Ένωσης που παρέχεται στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης, οι οποίοι 
διενεργούνται από πρόσωπα ή οντότητες, 
μεταξύ των οποίων μπορούν να 
συγκαταλέγονται και πρόσωπα ή οντότητες 
που δεν έχουν οριστεί από τα θεσμικά 
όργανα ή τους φορείς της Ένωσης, 

1. Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη 
στήριξη της Ένωσης που παρέχεται στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης, οι οποίοι 
διενεργούνται από πρόσωπα ή οντότητες, 
μεταξύ των οποίων μπορούν να 
συγκαταλέγονται και πρόσωπα ή οντότητες 
που δεν έχουν οριστεί από τα θεσμικά 
όργανα ή τους φορείς της Ένωσης, 
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αποτελούν τη βάση της συνολικής 
εξασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 127 
του δημοσιονομικού κανονισμού.

αποτελούν τη βάση της συνολικής 
εξασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 127 
του δημοσιονομικού κανονισμού και 
διασφαλίζουν την τήρηση της 
ταξινόμησης της ΕΕ που θεσπίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 και την τήρηση 
της αρχής «εφόσον δεν βλάπτουν 
σοβαρά» που αναφέρεται στον εν λόγω 
κανονισμό.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, κατά την 
παράδοση, τις γνωμοδοτήσεις που 
εκδίδονται σχετικά με τα έργα που 
επιλέγονται ή χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο της παρούσας διευκόλυνσης 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 του 
καταστατικού της ΕΤΕπ.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – σημείο 6 – σημείο 6.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.4 Άμεση στήριξη για τη μετάβαση 
(ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή 
απόδοση)

6.4 Άμεση στήριξη για την κλιματική 
μετάβαση, την απανθρακοποίηση - και 
ειδικότερα στήριξη για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και την ενεργειακή 
απόδοση - και άλλους περιβαλλοντικούς 
στόχους

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 7 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Αριθμός νέων θέσεων εργασίας

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – σημείο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Αντίκτυπος στο ΑΕΠ της 
υποστηριζόμενης περιοχής
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Izabela-Helena Kloc

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια επικροτεί την πρόταση για τη θέσπιση δανειακής διευκόλυνσης του δημόσιου 
τομέα που προβλέπεται στην παρούσα πρόταση. Ο δημόσιος τομέας καταλαμβάνει ιδιαίτερη 
θέση στη διαδικασία προώθησης της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της 
Ένωσης. Χρειάζεται να αναγνωριστεί ότι οι συνιστώσες της, όπως οι κοινωνικές επενδύσεις, 
η επανακαλλιέργεια εκτάσεων γης και ο μετριασμός της ενεργειακής φτώχειας, έχουν 
σημασία που υπερβαίνει τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές αποδόσεις, και συνεπώς απαιτούν 
ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Ένας από τους βασικούς ρόλους που διαδραματίζει ο δημόσιος 
τομέας είναι να παρεμβαίνει όταν η αγορά αδυνατεί να λειτουργήσει. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιφέρειες που ιστορικά εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από την εξόρυξη άνθρακα. Στις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα ζουν κοινότητες οι 
οποίες έχουν γερές ρίζες και συνδέονται μεταξύ τους. Ο άνθρακας είναι σημαντικός 
οικονομικός παράγοντας, καθώς απασχολεί περίπου 230.000 άτομα σε ορυχεία και σταθμούς 
παραγωγής ενέργειας σε 31 περιφέρειες σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ. Το κλείσιμο των ορυχείων 
αντιπροσωπεύει για τις περιφέρειες αυτές σημαντική κοινωνική ανησυχία. Λαμβάνοντας 
υπόψη το ευρείας απήχησης σύνθημα «να μην μείνει κανείς στο περιθώριο», η συντάκτρια 
πιστεύει ακράδαντα ότι οι πολίτες που ζουν σε αυτές τις περιοχές αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή.

Κατά την άποψη της συντάκτριας, το δανειακό μέσο για τον δημόσιο τομέα θα πρέπει να 
είναι εξαιρετικά ευέλικτο και να επιτρέπει τη χρηματοδότηση ενός ευρέος φάσματος 
επενδύσεων που να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και 
σχετικές με την ενεργειακή ασφάλεια προκλήσεις. Οι διατάξεις του κανονισμού θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικά σημεία εκκίνησης στη διαδικασία 
μετασχηματισμού των επιμέρους κρατών μελών και των περιφερειών τους, και επομένως να 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση τεχνολογιών για μια οικονομικά αποδοτική μετάβαση. 

Η συντάκτρια έχει προτείνει διάφορες βασικές τροποποιήσεις, με σκοπό κυρίως την 
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αποσαφήνιση διατάξεων του κειμένου.

Πρώτον, αποσαφηνίστηκε ο ορισμός του δικαιούχου. Ο όρος «νομική οντότητα του δημόσιου 
τομέα» αναφέρεται τόσο σε οντότητα που έχει συσταθεί ως οργανισμός δημοσίου δικαίου 
όσο και σε οντότητες που έχουν συσταθεί ως οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου στους οποίους 
έχει ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας. Αυτό φαίνεται να αποκλείει από το πεδίο 
εφαρμογής επιχειρήσεις που τυπικά δεν είναι οντότητες του δημόσιου τομέα, ωστόσο, 
επιτελούν σημαντικά δημόσια καθήκοντα, όπως η διαχείριση των αποβλήτων, η 
ανακύκλωση, ο φωτισμός πόλεων κ.λπ. Η συντάκτρια πιστεύει ότι ο αποκλεισμός αυτός δεν 
αιτιολογείται και θα μπορούσε να αποτρέψει την υλοποίηση σειράς έργων δημόσιου 
συμφέροντος ζωτικής σημασίας και πρότεινε ανάλογη αλλαγή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υπάρχει ενιαίος ορισμός και κατανόηση της έννοιας της «αποστολής δημόσιας υπηρεσίας» 
στις εθνικές νομοθεσίες, δηλώθηκε σαφώς ότι το γεγονός της συμμετοχής σε ΣΔΙΤ με 
δημόσιο οργανισμό πρέπει να συνιστά την αποστολή δημόσιας υπηρεσίας. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, επιλύθηκε η αμφισημία του κατά πόσον η ιδιωτική οντότητα πρέπει να εκπληρώνει 
μια αποστολή δημόσιας υπηρεσίας εν γένει, δηλαδή πριν από τη σύναψη ΣΔΙΤ και εκτός 
πλαισίου της, ή κατά πόσον, αντιθέτως, η συμμετοχή σε ΣΔΙΤ με δημόσιο οργανισμό 
αποτελεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας. 

Δεύτερον, η συντάκτρια τόνισε την ανάγκη κάλυψης ευρέος φάσματος επενδύσεων στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες αναπτυξιακές 
ανάγκες που απορρέουν από τη διαδικασία μετάβασης και εκτίθενται λεπτομερώς στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης. Προκειμένου να προωθηθούν νέες οικονομικές 
δραστηριότητες προς αντικατάσταση εκείνων που καταργούνται σταδιακά λόγω των 
φιλόδοξων κλιματικών πολιτικών της ΕΕ και να ενισχυθεί η οικονομική διαφοροποίηση των 
περιοχών που πλήττονται, η διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύτερο φάσμα 
επενδύσεων σε σύγκριση με τον πρώτο πυλώνα. Το ευρύτερο φάσμα των επιλέξιμων 
επενδύσεων θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες των αναγκών των περιοχών που 
πλήττονται, όπως εκφράζονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, π.χ. στον τομέα των 
μεταφορών, της διαχείρισης των αποβλήτων, του φωτισμού των πόλεων, της τηλεθέρμανσης, 
της διανομής και της μεταφοράς ενέργειας. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται επενδύσεις στο 
φυσικό αέριο ως καταλυτικό παράγοντα για τις ΑΠΕ και αποδοτικό και οικονομικά προσιτό 
τρόπο μετάβασης από πηγές υψηλότερων εκπομπών σε άλλα είδη καυσίμων που παρέχει 
λύσεις χαμηλών εκπομπών για τις οικονομίες και διασφαλίζει ότι το κόστος της μετάβασης 
παραμένει ελεγχόμενο. 

Τρίτον, η συντάκτρια πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να αποφασίζουν τρίτοι σχετικά με τις 
κατευθύνσεις των ενωσιακών πολιτικών επί των οποίων υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων των 
κρατών μελών και, επομένως, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
υπερτερούν έναντι των πολιτικών δανειοδότησης των εταίρων χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕπ. Λαμβάνοντας υπόψη τον ποικιλόμορφο χαρακτήρα των 
πολιτικών δανειοδότησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που συχνά αποκλείουν 
συγκεκριμένους τύπους επενδύσεων, είναι επομένως σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η 
διευκόλυνση περιλαμβάνει διοικητικές συμφωνίες με διάφορους εταίρους χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών τραπεζών, ώστε να χρηματοδοτηθεί ένα ευρύ τομεακό 
φάσμα αναγκαίων δημόσιων επενδύσεων που προτείνονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης από τα κράτη μέλη. Ένας ανοικτός κατάλογος εταίρων χρηματοδότησης θα 
επιτρέψει ευρύτερο φάσμα αξιοποίησης του μέσου στα κράτη μέλη και θα είναι συνεκτικός 
με τη μέχρι σήμερα πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προβλέπει τη δυνατότητα 
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συμμετοχής των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών στην υλοποίηση των χρηματοδοτικών 
μέσων τα οποία διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τέταρτον, η συντάκτρια είναι της άποψης ότι τα έργα των δικαιούχων θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμα για να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης. Η μη 
παροχή αυτής της δυνατότητας θα μπορούσε να οδηγήσει στην απουσία αναμενόμενης 
απορρόφησης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες λόγω δυσχερειών στη 
συγχρηματοδότηση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και 
την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, 
να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία9, η 
οποία χαράσσει τον χάρτη πορείας της 
προς μια νέα αναπτυξιακή πολιτική για την 
Ευρώπη και θέτει φιλόδοξους στόχους για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με τον στόχο της επίτευξης 
κλιματικής ουδετερότητας στην Ένωση 
έως το 2050 με αποτελεσματικό και 
δίκαιο τρόπο, η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία ανακοίνωσε έναν Μηχανισμό 
Δίκαιης Μετάβασης που θα παρέχει τα 
μέσα για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής χωρίς να μένει κανείς στο 
περιθώριο. Οι πιο ευάλωτες περιφέρειες 
και οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι είναι εκείνοι 
που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στις 
επιβλαβείς επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής και της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος. Παράλληλα, η διαχείριση 
της μετάβασης απαιτεί σημαντικές 
διαρθρωτικές αλλαγές.

(1) Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία9, η 
οποία χαράσσει τον χάρτη πορείας της 
προς μια νέα αναπτυξιακή πολιτική για την 
Ευρώπη και θέτει φιλόδοξους στόχους για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με τον στόχο της επίτευξης των 
στόχων της Ένωσης για το 2030 για το 
κλίμα και την ενέργεια και της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050 με 
αποτελεσματικό, δίκαιο και αλληλέγγυο 
τρόπο, και λαμβάνοντας υπόψη το 
παγκόσμιο πλαίσιο που καθορίζει η 
Συμφωνία του Παρισιού, η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία ανακοίνωσε έναν 
Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης που θα 
παρέχει τα μέσα για την αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της μετάβασης χωρίς να μένει 
κανείς στο περιθώριο. Οι πιο ευάλωτες 
περιφέρειες και οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι 
είναι εκείνοι που είναι περισσότερο 
εκτεθειμένοι στις επιβλαβείς επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής και της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 
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Παράλληλα, η διαχείριση της μετάβασης 
απαιτεί σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές.

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης για το κλίμα απαιτεί την 
αντιμετώπιση όχι μόνο του προβλήματος 
της μετάβασης διαφορετικών ταχυτήτων 
στην Ένωση, όσον αφορά τη δράση για 
το κλίμα, αλλά και του κινδύνου 
αυξανόμενων κοινωνικοοικονομικών 
ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών και της 
δυσαρέσκειας των κοινωνικών ομάδων 
που ενδεχομένως υφίστανται αρνητικές 
επιπτώσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό 
οι προσπάθειες να επικεντρωθούν στον 
οικονομικό μετασχηματισμό και την 
αναζωογόνηση των εδαφών που 
πλήττονται (για παράδειγμα των 
περιφερειών εξόρυξης άνθρακα) αντί να 
βασίζονται στην κινητικότητα των 
εργαζομένων και να υπάρχει κίνδυνος 
απερήμωσης και στασιμότητας 
ολόκληρων περιφερειών. Προκειμένου να 
διατηρηθεί η συνεκτικότητα μεταξύ των 
στόχων της μετάβασης και των 
προτεραιοτήτων και στόχων της 
Ένωσης, όπως η τόνωση της 
απασχόλησης, η μείωση της φτώχειας 
και της ανισότητας, θα πρέπει να 
παρασχεθεί αποτελεσματική στήριξη 
ώστε να διαφοροποιηθούν οι τοπικές 
οικονομίες μέσω υγιών επενδύσεων και 
να δημιουργηθεί βιώσιμη απασχόληση 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι 
οι οποίοι απασχολούνται σε τομείς που 
επηρεάζονται από τη μετάβαση θα 
επαναπορροφηθούν ταχέως από την 
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τοπική αγορά εργασίας. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στις 14 Ιανουαρίου 2020 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για το 
επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας10, θεσπίζοντας τον 
Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, ο οποίος 
θα εστιαστεί στις περιφέρειες και τους 
τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από 
τη μετάβαση λόγω της εξάρτησής τους από 
τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου 
του άνθρακα, της τύρφης και του 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου, ή από 
βιομηχανικές διεργασίες έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
που διαθέτουν λιγότερες ικανότητες για τη 
χρηματοδότηση των απαραίτητων 
επενδύσεων. Ο Μηχανισμός Δίκαιης 
Μετάβασης αποτελείται από τρεις 
πυλώνες: ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης, ένα καθεστώς 
δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του 
InvestEU και μια δανειακή διευκόλυνση 
του δημόσιου τομέα για την κινητοποίηση 
πρόσθετων επενδύσεων στις σχετικές 
περιφέρειες.

(2) Στις 14 Ιανουαρίου 2020 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για το 
επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, θεσπίζοντας τον 
Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, ο οποίος 
θα εστιαστεί στις περιφέρειες, τις 
κοινότητες και τους τομείς που 
επηρεάζονται περισσότερο από τη 
μετάβαση λόγω της εξάρτησής τους από τα 
ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου 
του άνθρακα, της τύρφης και του 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου, ή από 
βιομηχανικές διεργασίες έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
λόγω της διάρθρωσης της απασχόλησης, 
αλλά διαθέτουν λιγότερες ικανότητες για 
τη χρηματοδότηση των απαραίτητων 
επενδύσεων. Ο Μηχανισμός Δίκαιης 
Μετάβασης αποτελείται από τρεις 
πυλώνες: ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης, ένα καθεστώς 
δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του 
InvestEU και μια δανειακή διευκόλυνση 
του δημόσιου τομέα για την κινητοποίηση 
πρόσθετων επενδύσεων στις σχετικές 
περιφέρειες.

__________________ __________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ο δημόσιος τομέας καταλαμβάνει 
ιδιαίτερη θέση στη διαδικασία 
προώθησης της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη ενωσιακή οικονομία. 
Χρειάζεται να αναγνωριστεί ότι οι 
συνιστώσες μιας κλιματικά ουδέτερης 
οικονομίας, όπως οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι ευρύτερες εξελίξεις όσον 
αφορά την επίτευξη χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, η διατομεακή 
καινοτομία και οι κοινωνικές επενδύσεις, 
έχουν σημασία που υπερβαίνει τις 
βραχυπρόθεσμες οικονομικές αποδόσεις, 
και συνεπώς απαιτούν ιδιαίτερη 
αντιμετώπιση. Ένας από τους βασικούς 
ρόλους που διαδραματίζει ο δημόσιος 
τομέας είναι να παρεμβαίνει όταν η αγορά 
αδυνατεί να λειτουργήσει.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Θα πρέπει να παρασχεθεί δανειακή 
διευκόλυνση του δημόσιου τομέα (στο 
εξής: διευκόλυνση). Η εν λόγω 
διευκόλυνση συνιστά τον τρίτο πυλώνα 
του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και 
στηρίζει τις οντότητες του δημόσιου τομέα 
στις επενδύσεις τους. Οι εν λόγω 
επενδύσεις θα πρέπει να καλύπτουν τις 
αναπτυξιακές ανάγκες που προκύπτουν 
από τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
μετάβαση οι οποίες περιγράφονται στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης όπως 
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή. Οι 
προβλεπόμενες δραστηριότητες στήριξης 
θα πρέπει να συνάδουν με εκείνες που 
υποστηρίζονται από τους άλλους δύο 
πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης 
Μετάβασης, καθώς και να τις 

(4) Θα πρέπει να παρασχεθεί δανειακή 
διευκόλυνση του δημόσιου τομέα (στο 
εξής: διευκόλυνση). Η εν λόγω 
διευκόλυνση συνιστά τον τρίτο πυλώνα 
του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και 
στηρίζει τις οντότητες του δημόσιου τομέα 
στις επενδύσεις τους. Οι εν λόγω 
επενδύσεις θα πρέπει να καλύπτουν τις 
αναπτυξιακές ανάγκες που προκύπτουν 
από τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
μετάβαση οι οποίες περιγράφονται στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης όπως 
υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή. Οι 
προβλεπόμενες δραστηριότητες στήριξης 
θα πρέπει να συνάδουν με εκείνες που 
υποστηρίζονται από τους άλλους δύο 
πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης 
Μετάβασης, καθώς και να τις 
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συμπληρώνουν. συμπληρώνουν.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας και μεταφορών, 
δίκτυα τηλεθέρμανσης, πράσινη 
κινητικότητα, έξυπνη διαχείριση 
αποβλήτων, μέτρα καθαρής ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων 
και των μετατροπών κτιρίων, υποστήριξη 
της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, 
αποκατάσταση του εδάφους και 
απορρύπανση, καθώς και αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων, κατάρτιση και κοινωνικές 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής στέγασης. Οι εξελίξεις στον 
τομέα των υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 
επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει 
ευρύτερο φάσμα επενδύσεων, σε σύγκριση 
με τον πρώτο πυλώνα, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
κοινωνικών, οικονομικών, εργασιακών, 
σχετιζόμενων με την ενεργειακή 
ασφάλεια και το περιβάλλον 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς τους ενωσιακούς στόχους για το 
κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 
2030 και μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία στην Ένωση έως το 2050, όπως 
περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η μετάβαση αυτή αποσκοπεί 
στην αποσύνδεση από την κατανάλωση 
πόρων και στην εξάλειψη των καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
καθώς και άλλων δυσμενών επιπτώσεων 
στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 
που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την 
υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων, την υπερκατανάλωση 
πόρων ή τη χημική ρύπανση. Θα πρέπει ο 
μηχανισμός στήριξης να αποφεύγει την 
περαιτέρω όξυνση των οικονομικών 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της 
Ένωσης και να επικεντρώνεται στην 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μεταξύ 
όλων των πολιτών της Ένωσης. Οι 
υποστηριζόμενες επενδύσεις μπορούν να 
καλύπτουν υποδομές ενέργειας και 
μεταφορών, συστήματα τηλεθέρμανσης, 
πράσινη και βιώσιμη κινητικότητα, έξυπνη 
διαχείριση αποβλήτων, μέτρα καθαρής και 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, 
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οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή 
ταξινόμηση για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου 
να συμβάλει στον προσδιορισμό 
επενδύσεων με υψηλό θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων 
και των μετατροπών κτιρίων, επενδύσεις 
σε δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας, υποστήριξη της μετάβασης 
σε μια κυκλική οικονομία, αστικές 
περιβαλλοντικές υποδομές, προστασία 
της πολιτιστικής και ιστορικής 
κληρονομιάς, καθώς και αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων, κατάρτιση και κοινωνικές 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής στέγασης. Οι εξελίξεις στον 
τομέα των υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Οι επενδύσεις μπορούν 
επίσης να καλύπτουν την αποκατάσταση 
του εδάφους και την απορρύπανση, εκτός 
εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
ευθυνών για περιβαλλοντικές ζημίες 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στην οποία αναφέρεται το 
άρθρο 191 της ΣΛΕΕ. Θα πρέπει να 
προκριθεί μια ολοκληρωμένη επενδυτική 
προσέγγιση ιδίως για περιοχές με 
σημαντικές ανάγκες σε σχέση με τη 
μετάβαση. Επενδύσεις σε άλλους τομείς θα 
μπορούσαν επίσης να υποστηριχθούν 
εφόσον συνάδουν με τα εγκεκριμένα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης. Η 
διευκόλυνση, στηρίζοντας επενδύσεις που 
δεν παράγουν επαρκή έσοδα, έχει ως στόχο 
να παρέχει στον δημόσιο τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
σχετικών με την ενεργειακή ασφάλεια 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση, 
καθώς και να παρέχει ευκαιρίες 
μακροπρόθεσμης απασχόλησης για τους 
εργαζόμενους που επηρεάζονται από την 
οικονομική αναδιάρθρωση. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή ταξινόμηση 
για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες προκειμένου να συμβάλει 
στον προσδιορισμό επενδύσεων με υψηλό 
θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
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επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Έργα που αφορούν φυσικό αέριο 
θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για στήριξη, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις 
αυτές χρησιμοποιούνται ως μεταβατική 
τεχνολογία για την αντικατάσταση του 
άνθρακα, του λιγνίτη, της τύρφης ή του 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου, μέχρι να 
αναπτυχθούν πλήρως άλλες καινοτόμες 
τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών σε 
επαρκή βαθμό ώστε να εξασφαλίζεται 
συνεχής ενεργειακός εφοδιασμός και 
ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και 
οικονομικά προσιτή ενέργεια, και ότι 
αποδεικνύουν ότι μειώνουν σημαντικά τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση 
ανανεώσιμου αερίου. Οι επενδύσεις αυτές 
θα πρέπει να είναι αναγκαίες για την 
υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων 
δίκαιης μετάβασης που καταρτίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 [ΤΔΜ] και να 
αποδεικνύουν ότι είναι συνεκτικές προς 
τον στόχο της Ένωσης για κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Προκειμένου να αποφευχθούν τα 
μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού 
και να διασφαλιστεί ότι η δημόσια 
χρηματοδότηση αξιοποιείται με τον πλέον 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, θα πρέπει 
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τα δικαιούχα έργα να έχουν μακροχρόνιο 
οικολογικό και βιώσιμο αποτέλεσμα και 
να συμβάλλουν στην επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5γ) Η μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα παρέχει επίσης νέες 
οικονομικές ευκαιρίες. Η μετάβαση σε 
μια οικονομία που βασίζεται στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειες ενέχει 
σημαντικό δυναμικό για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, το οποίο εάν 
αξιοποιηθεί καταλλήλως, θα μπορούσε 
εντέλει να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης σε εδάφη που εξαρτώνται 
σήμερα από τα ορυκτά καύσιμα. Η 
στροφή προς την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές μπορεί να καταστήσει 
δυνατή την ενεργό συμμετοχή και την 
κυριότητα των τοπικών κοινοτήτων όσον 
αφορά την ενεργειακή μετάβαση και να 
τους επιτρέψει να μεταβούν από ένα 
μονοκλαδικό σε ένα πολυκλαδικό 
μοντέλο. Ειδικότερα, η μετατροπή 
παλαιών τόπων εξόρυξης σε περιοχές 
όπου παράγεται και αποθηκεύεται 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και η 
κατασκευή υποδομών ανανεώσιμης 
ενέργειας στους τόπους αυτούς ή σε 
γειτονικές περιοχές μπορούν να 
δημιουργήσουν πράσινες θέσεις εργασίας 
στις κοινότητες. Επιπλέον, η εν λόγω 
μετατροπή μπορεί να συμβάλει στην 
ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, 
με βάση ένα μοντέλο αποκεντρωμένου 
ενεργειακού συστήματος.



RR\1216169EL.docx 69/114 PE655.767v02-00

EL

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5δ) Οι στηριζόμενες επενδύσεις οι 
οποίες καλύπτουν ιδίως την ενεργειακή 
απόδοση, τη διαχείριση αποβλήτων 
σύμφωνα με την ιεράρχηση των 
αποβλήτων και τη διαχείριση των 
λυμάτων, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν 
επιτυχώς μέσω συμπράξεων δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Επομένως, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει τις 
ΣΔΙΤ. Μια ιδιωτική οντότητα, 
ανεξάρτητα από το εάν ανήκει ή όχι στον 
δημόσιο τομέα, η οποία συμμετέχει σε 
μακροπρόθεσμη ΣΔΙΤ με δημόσιο 
οργανισμό με σκοπό την υλοποίηση έργου 
που πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται 
από τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμη δικαιούχος της 
διευκόλυνσης. Το γεγονός της 
συμμετοχής σε ΣΔΙΤ με δημόσιο φορέα 
θα πρέπει να συνιστά αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι ειδικές προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια ανάθεσης 
θα πρέπει να καθορίζονται στο πρόγραμμα 
εργασίας και στην πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων. Οι εν λόγω προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια ανάθεσης 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 
συνάφεια του έργου στο πλαίσιο των 
αναπτυξιακών αναγκών που 
περιγράφονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης, τον συνολικό στόχο 

(14) Σε περίπτωση που η ζήτηση 
υπερβαίνει τους χρηματοδοτικούς πόρους 
που κατανέμονται σε εθνικό επίπεδο, οι 
ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και 
τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να 
καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας και 
στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Οι 
εν λόγω προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και 
τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα του 
έργου να επιτύχει τους στόχους και να 
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προώθησης της περιφερειακής και 
εδαφικής σύγκλισης και τη σημασία της 
συνιστώσας επιχορήγησης για τη 
βιωσιμότητα του έργου. Επομένως, η 
ενωσιακή στήριξη που θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
διατίθεται μόνο στα κράτη μέλη που έχουν 
εγκρίνει τουλάχιστον ένα εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης. Το πρόγραμμα 
εργασίας και οι προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων θα λαμβάνουν επίσης υπόψη τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
υποβάλλονται από τα κράτη μέλη για να 
εξασφαλίζεται η συνοχή και η συνέπεια 
μεταξύ των διαφόρων πυλώνων του 
μηχανισμού.

πληροί τις αναπτυξιακές ανάγκες που 
περιγράφονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης, τον συνολικό στόχο 
προώθησης της περιφερειακής και 
εδαφικής σύγκλισης, τον συνολικό 
αντίκτυπο στην περιφερειακή αγορά 
εργασίας και τη σημασία της συνιστώσας 
επιχορήγησης για τη βιωσιμότητα του 
έργου. Επομένως, η ενωσιακή στήριξη που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει να διατίθεται μόνο στα κράτη μέλη 
που έχουν εγκρίνει τουλάχιστον ένα 
εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Το 
πρόγραμμα εργασίας και οι προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων θα λαμβάνουν 
επίσης υπόψη τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη για να εξασφαλίζεται η συνοχή 
και η συνέπεια μεταξύ των διαφόρων 
πυλώνων του μηχανισμού.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Δεδομένου του σχετικά χαμηλού 
επιπέδου της συνιστώσας επιχορήγησης, 
ορισμένα έργα θα μπορούσαν να έχουν 
ανεπαρκή ροή ιδίων εσόδων προκειμένου 
να στηρίζονται μόνο από τη διευκόλυνση. 
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην 
απουσία αναμενόμενης απορρόφησης 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 
όπου ένας δημόσιος τομέας με 
χαμηλότερο εισόδημα θα μπορούσε να 
αντιμετωπίζει δυσχέρειες στη 
συγχρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, τα 
επιλέξιμα έργα θα μπορούσαν να 
συνδυάζουν στήριξη στο πλαίσιο άλλων 
ενωσιακών προγραμμάτων.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η μόχλευση των 
δημόσιων επενδύσεων σε εδάφη που 
επηρεάζονται περισσότερο από τη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα με την αντιμετώπιση των 
αντίστοιχων αναπτυξιακών αναγκών, δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς μόνο από τα 
κράτη μέλη. Οι κύριοι λόγοι γι’ αυτό είναι 
οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι 
οντότητες του δημόσιου τομέα ως προς τη 
στήριξη επενδύσεων που δεν παράγουν 
επαρκείς ροές ιδίων εσόδων και που 
ωφελούν τα εδάφη τα οποία επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από την 
κλιματική μετάβαση, χωρίς τη λήψη 
ενωσιακών επιχορηγήσεων, καθώς και η 
ανάγκη για ένα συνεκτικό πλαίσιο 
εφαρμογής στο πλαίσιο της άμεσης 
διαχείρισης. Επειδή οι στόχοι αυτοί 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

(22) Ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η μόχλευση των 
δημόσιων επενδύσεων σε εδάφη που 
επηρεάζονται περισσότερο από τη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα με την αντιμετώπιση των 
αντίστοιχων αναπτυξιακών αναγκών, δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς μόνο από τα 
κράτη μέλη. Οι κύριοι λόγοι γι’ αυτό είναι 
οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι 
οντότητες του δημόσιου τομέα ως προς τη 
στήριξη επενδύσεων που ωφελούν τα 
εδάφη τα οποία επηρεάζονται αρνητικά 
σε μεγαλύτερο βαθμό από την κλιματική 
και ενεργειακή μετάβαση, αλλά δεν 
παράγουν επαρκείς ροές ιδίων εσόδων, και 
δεν θα χρηματοδοτούνταν από τον φορέα 
υλοποίησης του έργου στο ίδιο χρονικό 
πλαίσιο ή στον ίδιο βαθμό χωρίς το 
στοιχείο της λήψης επιχορηγήσεων από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς 
και η ανάγκη για ένα συνεκτικό πλαίσιο 
εφαρμογής στο πλαίσιο της άμεσης 
διαχείρισης. Επειδή οι στόχοι αυτοί 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση παρέχει στήριξη, 
ωφελώντας τα εδάφη της Ένωσης που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και οικονομικές 
προκλήσεις οι οποίες απορρέουν από τη 
διαδικασία μετάβασης προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 
2050.

Η διευκόλυνση παρέχει στήριξη, 
ωφελώντας τα εδάφη της Ένωσης που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές, οικονομικές και σχετικές 
με την ενεργειακή ασφάλεια προκλήσεις 
οι οποίες απορρέουν από τη διαδικασία 
μετάβασης προς τους στόχους της 
Ένωσης για το 2030 για το κλίμα και την 
ενέργεια και μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία έως το 2050.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «δικαιούχος»: νομική οντότητα του 
δημόσιου τομέα που είναι εγκατεστημένη 
σε κράτος μέλος ως οργανισμός δημοσίου 
δικαίου, ή ως οργανισμός ιδιωτικού 
δικαίου στον οποίον έχει ανατεθεί 
αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, με την 
οποία έχει υπογραφεί συμφωνία 
επιχορήγησης στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης·

2. «δικαιούχος»: νομική οντότητα που 
είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ως 
οργανισμός δημοσίου δικαίου, ή ως 
οργανισμός ιδιωτικού δικαίου στον οποίον 
έχει ανατεθεί η υλοποίηση σύμπραξης 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ή 
άλλη αποστολή δημόσιας υπηρεσίας με την 
οποία έχει υπογραφεί συμφωνία 
επιχορήγησης στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «εταίροι χρηματοδότησης»: η 
ΕΤΕπ, άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες 
και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα 
οποία η Επιτροπή υπογράφει διοικητική 
συμφωνία συνεργασίας στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης·

3. «εταίροι χρηματοδότησης»: η 
ΕΤΕπ, άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, εθνικές και περιφερειακές 
αναπτυξιακές τράπεζες και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία η 
Επιτροπή υπογράφει διοικητική συμφωνία 
συνεργασίας στο πλαίσιο της 
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διευκόλυνσης·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. «προσθετικότητα»: η στήριξη 
έργων τα οποία δεν παράγουν επαρκή ροή 
ιδίων εσόδων και δεν θα 
χρηματοδοτούνταν χωρίς το στοιχείο της 
στήριξης μέσω επιχορηγήσεων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και τα οποία 
συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος της διευκόλυνσης 
είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών 
κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
προς όφελος των εδαφών της Ένωσης που 
προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης τα οποία καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του κανονισμού [κανονισμός για 
το ΤΔΜ].

1. Ο γενικός στόχος της διευκόλυνσης 
είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών 
κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων και 
ευκαιριών που προκύπτουν από τη 
διαδικασία μετάβασης προς τους στόχους 
της Ένωσης για το 2030 όσον αφορά το 
κλίμα και την ενέργεια και μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία έως το2050, σύμφωνα 
με τους στόχους της Συμφωνίας του 
Παρισιού και ούτως ώστε να 
ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, προς όφελος 
των εδαφών που προσδιορίζονται στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης τα 
οποία καταρτίζονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ].
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διευκόλυνση έχει ειδικό στόχο 
την αύξηση των επενδύσεων του δημόσιου 
τομέα οι οποίες καλύπτουν τις 
αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών 
που προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, διευκολύνοντας τη 
χρηματοδότηση έργων που δεν παράγουν 
επαρκή ροή ιδίων εσόδων και που δεν θα 
χρηματοδοτούνταν χωρίς το στοιχείο της 
στήριξης μέσω επιχορηγήσεων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

2. Η διευκόλυνση έχει ειδικό στόχο 
την αύξηση των επενδύσεων του δημόσιου 
τομέα οι οποίες στηρίζουν τις δράσεις και 
τις λύσεις για δίκαιη, αποδοτική και 
οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση 
και καλύπτουν τις αναπτυξιακές ανάγκες 
των περιφερειών που προσδιορίζονται στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, 
διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση έργων 
που ευθυγραμμίζονται με τους 
ενωσιακούς στόχους για το κλίμα, 
παρέχουν μακροπρόθεσμη, βιώσιμη 
απασχόληση, αλλά δεν παράγουν επαρκή 
ροή ιδίων εσόδων και που δεν θα 
χρηματοδοτούνταν χωρίς το στοιχείο της 
στήριξης μέσω επιχορηγήσεων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την επίτευξη του ειδικού 
στόχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, ο παρών κανονισμός 
αποσκοπεί επίσης στην παροχή 
συμβουλευτικής στήριξης για την 
προετοιμασία, την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση επιλέξιμων έργων, όπου αυτό 
απαιτείται. Η εν λόγω συμβουλευτική 
στήριξη παρέχεται σύμφωνα με τους 
κανόνες και τις μεθόδους υλοποίησης για 
τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU που 
θεσπίζεται με το άρθρο [20] του 
κανονισμού [κανονισμός InvestEU].

3. Για την επίτευξη του ειδικού 
στόχου που αναφέρεται στην παράγραφο 
2, ο παρών κανονισμός αποσκοπεί επίσης 
στην παροχή συμβουλευτικής στήριξης για 
την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας, την 
προετοιμασία, την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση επιλέξιμων έργων, όπου αυτό 
απαιτείται. Η εν λόγω συμβουλευτική 
στήριξη παρέχεται σύμφωνα με τους 
κανόνες και τις μεθόδους υλοποίησης για 
τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU που 
θεσπίζεται με το άρθρο [20] του 
κανονισμού [κανονισμός InvestEU].
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα έργα έχουν μετρήσιμες 
επιπτώσεις στην αντιμετώπιση σοβαρών 
κοινωνικών, οικονομικών ή 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
και ωφελούν εδάφη που προσδιορίζονται 
σε εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης, 
ακόμη κι αν δεν βρίσκονται σ’ αυτά τα 
εδάφη·

α) τα έργα έχουν μετρήσιμες 
επιπτώσεις στην αντιμετώπιση σοβαρών 
κοινωνικών, οικονομικών, εργασιακών, 
σχετικών με την ενεργειακή ασφάλεια ή 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης 
προς τον στόχο της Ένωσης για το κλίμα 
και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 και 
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία στην 
Ένωση έως το 2050 και ωφελούν εδάφη 
που προσδιορίζονται σε εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης, ακόμη κι αν δεν 
βρίσκονται σ’ αυτά τα εδάφη·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα έργα δεν λαμβάνουν στήριξη 
στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της 
Ένωσης·

διαγράφεται

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα έργα που αφορούν φυσικό αέριο 
θεωρούνται επιλέξιμα, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτές οι επενδύσεις είναι 
αναγκαίες για την υλοποίηση των 
εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης 
που καταρτίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 7 [ΤΔΜ] και υπό τις ακόλουθες 
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δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις:
α) οι επενδύσεις πραγματοποιούνται σε 
εδάφη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα 
σοβαρά προβλήματα κατά την ενεργειακή 
μετάβαση λόγω της υψηλής εξάρτησής 
τους από στερεά ορυκτά καύσιμα, π.χ. 
περιφέρειες με υψηλό μερίδιο 
συστημάτων τηλεθέρμανσης 
βασιζόμενων σε στερεά ορυκτά καύσιμα·
β) οι επενδύσεις συμβάλλουν στην 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
της Ένωσης για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτήν, καθώς επιταχύνουν την 
σταδιακή κατάργηση του άνθρακα, του 
λιγνίτη, της τύρφης ή του πετρελαιούχου 
σχιστόλιθου·
γ) οι επενδύσεις είναι συνεκτικές με τους 
στόχους και τη νομοθεσία της Ένωσης 
για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και 
με τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και 
το κλίμα, έχουν δε μεταβατικό 
χαρακτήρα·
δ) έχει διενεργηθεί εκ των προτέρων 
αξιολόγηση της χρήσης αποκλειστικά 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
ε) η αντικατάσταση των ενεργειακών 
υποδομών υψηλής έντασης άνθρακα που 
βασίζονται σε στερεά ορυκτά καύσιμα 
συνεπάγεται σημαντική μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης·
στ) οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες 
συμβάλλουν στη μείωση της ενεργειακής 
ένδειας·
ζ) οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες 
δεν παρακωλύουν την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα οικεία 
εδάφη, είναι δε συμβατές και σε 
συνέργεια με τη μελλοντική χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά τα κριτήρια που ορίζονται στο 
άρθρο 197 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, μόνο νομικές οντότητες του 
δημόσιου τομέα που είναι εγκατεστημένες 
σε κράτος μέλος ως οργανισμοί δημοσίου 
δικαίου, ή ως οργανισμοί ιδιωτικού 
δικαίου στους οποίους έχει ανατεθεί 
αποστολή δημόσιας υπηρεσίας είναι 
επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση ως 
δυνητικοί δικαιούχοι βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

Παρά τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 
197 του δημοσιονομικού κανονισμού, 
μόνο νομικές οντότητες που είναι 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ως 
οργανισμοί δημοσίου δικαίου, ή ως 
οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου στους 
οποίους έχει ανατεθεί η υλοποίηση 
σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) ή άλλη αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν 
αίτηση ως δυνητικοί δικαιούχοι βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ποσό της επιχορήγησης δεν 
υπερβαίνει το 15 % του ποσού του δανείου 
που χορηγείται από τον εταίρο 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
παρούσας διευκόλυνσης. Για έργα σε 
εδάφη επιπέδου NUTS 2 με κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ που δεν υπερβαίνει το 75 % του 
μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο [102 παράγραφος 2] του 
κανονισμού [νέος ΚΚΔ], το ποσό της 
επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το 20 % του 
ποσού του δανείου που χορηγείται από τον 
εταίρο χρηματοδότησης.

2. Το ποσό της επιχορήγησης δεν 
υπερβαίνει το 15 % του ποσού του δανείου 
που χορηγείται από τον εταίρο 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
παρούσας διευκόλυνσης. Για έργα σε 
εδάφη επιπέδου NUTS 2 με κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ που δεν υπερβαίνει το 75 % του 
μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο [102 παράγραφος 2] του 
κανονισμού [νέος ΚΚΔ], το ποσό της 
επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το 25% του 
ποσού του δανείου που χορηγείται από τον 
εταίρο χρηματοδότησης. Για έργα σε 
εδάφη που βρίσκονται σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 2 με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
που κυμαίνεται από 75 % έως 100 % του 
μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο [102 παράγραφος 2] του 
κανονισμού [νέος ΚΚΔ], που κατά την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020 
ταξινομήθηκαν ως λιγότερο ανεπτυγμένες 
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περιφέρειες, το ποσό της επιχορήγησης 
δεν υπερβαίνει το 25 % του ποσού του 
δανείου που χορηγείται από τον εταίρο 
χρηματοδότησης.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιπλέον των λόγων που 
προβλέπονται στο άρθρο 131 
παράγραφος 4 του δημοσιονομικού 
κανονισμού και κατόπιν διαβούλευσης με 
τον εταίρο χρηματοδότησης, το ποσό της 
επιχορήγησης μπορεί να μειωθεί ή η 
συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να λυθεί 
εάν, εντός δύο ετών από την ημερομηνία 
υπογραφής της συμφωνίας επιχορήγησης, 
δεν έχει υπογραφεί η πλέον σημαντική από 
οικονομική άποψη σύμβαση προμηθειών, 
έργων ή παροχής υπηρεσιών, εφόσον η 
σύναψη της εν λόγω σύμβασης 
προβλέπεται βάσει της συμφωνίας 
επιχορήγησης.

1. Επιπλέον των λόγων που 
προβλέπονται στο άρθρο 131 
παράγραφος 4 του δημοσιονομικού 
κανονισμού και κατόπιν διαβούλευσης με 
τον εταίρο χρηματοδότησης, το ποσό της 
επιχορήγησης μπορεί να μειωθεί ή η 
συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να λυθεί 
εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
υπογραφής της συμφωνίας επιχορήγησης, 
δεν έχει υπογραφεί η πλέον σημαντική από 
οικονομική άποψη σύμβαση προμηθειών, 
έργων ή παροχής υπηρεσιών, εφόσον η 
σύναψη της εν λόγω σύμβασης 
προβλέπεται βάσει της συμφωνίας 
επιχορήγησης.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Επιλογή εταίρων χρηματοδότησης εκτός 

της ΕΤΕπ
Η Επιτροπή καθορίζει τους όρους και τις 
διαδικασίες για την επιλογή εταίρων 
χρηματοδότησης εκτός της ΕΤΕπ. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.



RR\1216169EL.docx 79/114 PE655.767v02-00

EL

Εταίροι χρηματοδότησης εκτός της 
ΕΤΕπ που έχουν περάσει επιτυχώς τη 
διαδικασία αξιολόγησης κατά πυλώνα 
που ορίζεται στο άρθρο 154 του 
δημοσιονομικού κανονισμού είναι 
επιλέξιμοι για την εκτέλεση της 
διευκόλυνσης.
Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για την 
επιλογή των εταίρων χρηματοδότησης 
πλην της ΕΤΕπ αντικατοπτρίζουν τους 
στόχους της διευκόλυνσης. Συγκεκριμένα, 
κατά την επιλογή των εταίρων 
χρηματοδότησης, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη την ικανότητα των εταίρων 
χρηματοδότησης:
α) να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της 
συνιστώσας επιχορήγησης της Ένωσης 
μέσω ιδίων πόρων·
β) να διασφαλίζουν την κατάλληλη 
γεωγραφική διαφοροποίηση της 
διευκόλυνσης και να επιτρέπουν τη 
χρηματοδότηση μικρότερων έργων·
γ) να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την 
πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες 
που αφορούν κάθε έργο·
δ) να διασφαλίζουν ότι τα έργα που 
επιλέγονται για να λάβουν στήριξη στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης συνάδουν με 
τους στόχους της διευκόλυνσης και τους 
στόχους της Ένωσης για το 2030 για το 
κλίμα, την ενέργεια και μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία έως το 2050·
ε) να ενσωματώνουν την ανάλυση 
περιβαλλοντικών, κλιματικών, 
κοινωνικών και σχετικών με τη 
διακυβέρνηση παραγόντων στην επιλογή 
και αξιολόγηση των έργων.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα 
της επιλογής.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17, για την 
τροποποίηση του παραρτήματος II 
τροποποιώντας τους δείκτες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.ΣΣ

3. Σε περίπτωση που, κατά την 
ενδιάμεση αξιολόγηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 2, διαπιστωθεί 
ότι οι δείκτες του παραρτήματος ΙΙ δεν 
επιτρέπουν την ορθή αξιολόγηση της 
διευκόλυνσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17, για την 
τροποποίηση του παραρτήματος II 
τροποποιώντας τους δείκτες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Διαφάνεια

1. Οι δικαιούχοι διασφαλίζουν 
διαφάνεια όσον αφορά τις δράσεις στο 
πλαίσιο του παρόντος μέσου, προς όφελος 
του κοινού και χάριν της ευρείας 
επανάχρησης των πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα και πληροφοριών που 
αποκτώνται με δημόσια χρηματοδότηση 
σε ολόκληρη την Ένωση. Διαθέτουν 
ηλεκτρονικώς σχετικές πληροφορίες που 
αφορούν χρηματοδοτούμενα έργα, όπως 
η περιγραφή του έργου, η εκτίμηση 
επιπτώσεων, η αξιολόγηση και οι 
εκθέσεις λογιστικού ελέγχου, σε 
μορφότυπους που είναι ανοικτοί και 
μηχαναγνώσιμοι, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2019/1024 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2. Οι εταίροι χρηματοδότησης 
γνωστοποιούν όλες τις σχετικές 
πληροφορίες για κάθε χρηματοδοτούμενο 
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έργο και δημοσιοποιούν τις πληροφορίες 
αυτές στον δικτυακό τους τόπο, με την 
επιφύλαξη της ισχύουσας ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά την 
εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό 
απόρρητο.
3. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη 
δημοσίευση των πληροφοριών σχετικά με 
τους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 
38 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση της 
διευκόλυνσης θα έχει πραγματοποιηθεί έως 
τις 30 Ιουνίου 2025, όταν αναμένεται να 
είναι διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με την υλοποίηση της 
διευκόλυνσης. Η αξιολόγηση καταδεικνύει 
ιδίως τον τρόπο με τον οποίον η στήριξη 
της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης έχει συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των αναγκών των εδαφών 
που υλοποιούν τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης.

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση της 
διευκόλυνσης θα έχει πραγματοποιηθεί έως 
τις 30 Ιουνίου 2025, όταν αναμένεται να 
είναι διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με την υλοποίηση της 
διευκόλυνσης. Η αξιολόγηση καταδεικνύει 
ιδίως τον τρόπο με τον οποίον η στήριξη 
της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης έχει συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των αναγκών των εδαφών 
που υλοποιούν τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Αναλύει επίσης τον τρόπο με 
τον οποίο η στήριξη της Ένωσης που 
παρέχεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
ενωσιακής πολιτικής για τη βιωσιμότητα, 
ιδίως των στόχων της Ένωσης για το 
2030 για το κλίμα και την ενέργεια και τη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία στην Ένωση έως το 2050.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 7 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Αριθμός θέσεων εργασίας που 
διασώθηκαν

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Αριθμός νέων θέσεων εργασίας 
που δημιουργήθηκαν

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7γ. Αντίκτυπος στο ΑΕΠ των 
υποστηριζόμενων εδαφών
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Τίτλος Δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Cristina Maestre Martín De Almagro

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να 
λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία1, η 
οποία χαράσσει τον χάρτη πορείας της 
προς μια νέα αναπτυξιακή πολιτική για την 
Ευρώπη και θέτει φιλόδοξους στόχους για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με τον στόχο της επίτευξης 
κλιματικής ουδετερότητας στην Ένωση 
έως το 2050 με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
ανακοίνωσε έναν Μηχανισμό Δίκαιης 
Μετάβασης που θα παρέχει τα μέσα για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο. Οι 

(1) Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία1, η 
οποία χαράσσει τον χάρτη πορείας της 
προς μια νέα αναπτυξιακή πολιτική για την 
Ευρώπη και θέτει φιλόδοξους στόχους για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με τον στόχο της επίτευξης των 
στόχων της Ένωσης για το 2030 για το 
κλίμα και την ενέργεια, και της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050 με 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο, η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
ανακοίνωσε έναν Μηχανισμό Δίκαιης 
Μετάβασης που θα παρέχει στήριξη 
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πιο ευάλωτες περιφέρειες και οι πιο 
ευάλωτοι άνθρωποι είναι εκείνοι που είναι 
περισσότερο εκτεθειμένοι στις επιβλαβείς 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 
Παράλληλα, η διαχείριση της μετάβασης 
απαιτεί σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές.

καθώς και τα μέσα για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής χωρίς να μένει 
κανείς στο περιθώριο. Οι πιο ευάλωτες 
περιφέρειες και οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι 
είναι εκείνοι που είναι περισσότερο 
εκτεθειμένοι στις επιβλαβείς επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής και της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, οι οποίες 
οδηγούν σε μείωση του πληθυσμού των 
πληττόμενων περιφερειών. Παράλληλα, η 
διαχείριση της μετάβασης απαιτεί 
σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές οι 
οποίες απαιτούν φιλόδοξη 
χρηματοδότηση από την Ένωση, και ενώ 
τα κράτη μέλη έχουν διαφορετική θέση 
εκκίνησης, οι λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, οι άκρως απόκεντρες 
περιοχές, οι ορεινές, νησιωτικές, 
αραιοκατοικημένες, αγροτικές, 
απομακρυσμένες και γεωγραφικά 
μειονεκτούσες περιοχές με μικρό 
πληθυσμό είναι εκείνες στις οποίες η 
επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης 
προς την κλιματική ουδετερότητα 
παρουσιάζει μεγαλύτερες δυσκολίες στην 
εφαρμογή. 

__________________ __________________
1 COM(2019) 640 final. 1 COM(2019) 640 final.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στις 14 Ιανουαρίου 2020 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για το 
επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας2, θεσπίζοντας τον 
Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, ο οποίος 
θα εστιαστεί στις περιφέρειες και τους 
τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από 
τη μετάβαση λόγω της εξάρτησής τους από 
τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου 
του άνθρακα, της τύρφης και του 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου, ή από 
βιομηχανικές διεργασίες έντασης 

(2) Στις 14 Ιανουαρίου 2020 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για το 
επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας2, θεσπίζοντας τον 
Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, ο οποίος 
θα εστιαστεί στις περιφέρειες, τους 
ανθρώπους και τους τομείς που 
επηρεάζονται περισσότερο από τη 
μετάβαση λόγω της εξάρτησής τους από τα 
ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου 
του άνθρακα, της τύρφης και του 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου, ή από 
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εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
που διαθέτουν λιγότερες ικανότητες για τη 
χρηματοδότηση των απαραίτητων 
επενδύσεων. Ο Μηχανισμός Δίκαιης 
Μετάβασης αποτελείται από τρεις 
πυλώνες: ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης, ένα καθεστώς 
δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του 
InvestEU και μια δανειακή διευκόλυνση 
του δημόσιου τομέα για την κινητοποίηση 
πρόσθετων επενδύσεων στις σχετικές 
περιφέρειες.

βιομηχανικές διεργασίες έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
που διαθέτουν λιγότερες ικανότητες για τη 
χρηματοδότηση των απαραίτητων 
επενδύσεων. Ο Μηχανισμός Δίκαιης 
Μετάβασης αποτελείται από τρεις 
πυλώνες: ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης, ένα καθεστώς 
δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του 
InvestEU και μια δανειακή διευκόλυνση 
του δημόσιου τομέα για την κινητοποίηση 
πρόσθετων επενδύσεων στις σχετικές 
περιφέρειες.

__________________ __________________
2 COM(2020) 21 final. 2 COM(2020) 21 final.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η πρόταση για τη θέσπιση του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης3 εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή στις 14 Ιανουαρίου 
2020. Για τον καλύτερο προγραμματισμό 
και την εκτέλεση των κονδυλίων του 
Ταμείου, πρέπει να εγκριθούν εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης τα οποία θα 
καθορίζουν τα βασικά στάδια και το 
χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας 
μετάβασης και θα προσδιορίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη μετάβαση προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και που 
διαθέτουν λιγότερες ικανότητες για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
μετάβασης.

(3) Η πρόταση για τη θέσπιση του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης3 εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή στις 14 Ιανουαρίου 
2020. Για τον καλύτερο προγραμματισμό 
και την εκτέλεση των κονδυλίων του 
Ταμείου, πρέπει να εγκριθούν εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης τα οποία θα 
καθορίζουν τα βασικά στάδια και το 
χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας 
μετάβασης προς την επίτευξη των 
κλιματικών στόχων της Ένωσης έως το 
2030, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 11 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/19993a και θα προσδιορίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τη μετάβαση προς 
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 
2050 και που διαθέτουν λιγότερες 
ικανότητες για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων της μετάβασης. Θα πρέπει να 
ισχύει η αρχή της εταιρικής σχέσης για 
την προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 



PE655.767v02-00 88/114 RR\1216169EL.docx

EL

εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο [7] του 
κανονισμού [κανονισμός για το ΤΔΜ].

__________________ __________________
3 COM(2020) 22 final. 3 COM(2020) 22 final.

3α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
328 της 21.12.2018, σ. 1).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Θα πρέπει να παρασχεθεί δανειακή 
διευκόλυνση του δημόσιου τομέα (στο 
εξής: διευκόλυνση). Η εν λόγω 
διευκόλυνση συνιστά τον τρίτο πυλώνα 
του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και 
στηρίζει τις οντότητες του δημόσιου τομέα 
στις επενδύσεις τους. Οι εν λόγω 
επενδύσεις θα πρέπει να καλύπτουν τις 
αναπτυξιακές ανάγκες που προκύπτουν 
από τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
μετάβαση οι οποίες περιγράφονται στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης όπως 
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή. Οι 
προβλεπόμενες δραστηριότητες στήριξης 
θα πρέπει να συνάδουν με εκείνες που 
υποστηρίζονται από τους άλλους δύο 

(4) Θα πρέπει να παρασχεθεί δανειακή 
διευκόλυνση του δημόσιου τομέα (στο 
εξής: διευκόλυνση). Η εν λόγω 
διευκόλυνση συνιστά τον τρίτο πυλώνα 
του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και 
στηρίζει τις οντότητες του δημόσιου τομέα 
στις επενδύσεις τους. Οι εν λόγω 
επενδύσεις θα πρέπει να καλύπτουν τις 
αναπτυξιακές ανάγκες που προκύπτουν 
από τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
μετάβαση οι οποίες περιγράφονται στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης όπως 
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων 
της προς ανάπτυξη περιοχής. Οι 
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πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης 
Μετάβασης, καθώς και να τις 
συμπληρώνουν.

προβλεπόμενες δραστηριότητες στήριξης 
θα πρέπει να συνάδουν και να 
διασφαλίζουν συνέργειες με εκείνες που 
υποστηρίζονται από τους άλλους δύο 
πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης 
Μετάβασης, καθώς και να τις 
συμπληρώνουν. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να 
ευθυγραμμίζονται με τους στόχους 
μείωσης των εκπομπών για το 2030 και 
να αποσκοπούν στην επίτευξη μιας 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως το 
2050.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας και μεταφορών, 
δίκτυα τηλεθέρμανσης, πράσινη 
κινητικότητα, έξυπνη διαχείριση 
αποβλήτων, μέτρα καθαρής ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων 
και των μετατροπών κτιρίων, υποστήριξη 
της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, 
αποκατάσταση του εδάφους και 
απορρύπανση, καθώς και αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων, κατάρτιση και κοινωνικές 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής στέγασης. Οι εξελίξεις στον 
τομέα των υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό από την μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς τους στόχους της Ένωσης για το 
2030 για το κλίμα και την ενέργεια, και 
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 
2050, όπως περιγράφεται στα εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης. Οι 
υποστηριζόμενες επενδύσεις μπορούν να 
καλύπτουν ευφυή συστήματα ενέργειας, 
φιλικές προς το περιβάλλον και χωρίς 
ανθρακούχες εκπομπές υποδομές στον 
τομέα των μεταφορών, δίκτυα 
τηλεθέρμανσης υψηλής απόδοσης, ευφυή 
και βιώσιμη κινητικότητα μηδενικών 
ανθρακούχων εκπομπών, επενδύσεις σε 
δράσεις έρευνας και καινοτομίας, μεταξύ 
άλλων σε πανεπιστήμια και δημόσια 
ερευνητικά ιδρύματα, προώθηση της 
μεταφοράς προηγμένων και προς άμεση 
διάθεση στην αγορά τεχνολογιών, 
επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, την 
ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή 
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ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 
επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 
οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή 
ταξινόμηση για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου 
να συμβάλει στον προσδιορισμό 
επενδύσεων με υψηλό θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης 
της ψηφιακής γεωργίας ακριβείας, 
διαχείριση αποβλήτων βάσει ιεράρχησης 
των αποβλήτων, μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, μέτρα καθαρής 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων 
και των μετατροπών κτιρίων, υποστήριξη 
της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, 
καταπολέμηση της διαδικασίας 
απερήμωσης, αποκατάσταση του εδάφους 
και απορρύπανση όταν δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», καθώς και αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων, κατάρτιση και κοινωνικές 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής στέγασης όπως επίσης και 
ψηφιακή κάλυψη των περιφερειών και 
βελτίωση των ευρυζωνικών συνδέσεων. 
Όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα πρέπει 
να συνάδουν με τους κλιματικούς 
στόχους που έχουν τεθεί για το 2030, 
επομένως η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει 
την καταλληλότητα των εν λόγω έργων σε 
σχέση με τον στόχο της μείωσης των 
εκπομπών. Οι εξελίξεις στον τομέα των 
υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών, και τον συντονισμό των 
ικανοτήτων απόκρισης σε κρίσεις ιδίως 
στις περιφέρειες που τα τελευταία χρόνια 
έχουν πληγεί σφοδρά από ακραία καιρικά 
φαινόμενα. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης, τομείς οι οποίοι ενώ 
επηρεάστηκαν από την κλιματική 
μετάβαση δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν 
από τον πρώτο πυλώνα του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης, το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 
επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
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έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 
οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. Οι 
αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές 
αρχές, οι οικονομικοί και κοινωνικοί 
εταίροι και η κοινωνία των πολιτών των 
ενδιαφερόμενων εδαφών θα πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία 
προσδιορισμού των επενδύσεων που 
υποστηρίζει η διευκόλυνση σύμφωνα με 
την αρχή της εταιρικής σχέσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) … /… [νέος ΚΚΔ]. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή ταξινόμηση 
για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες προκειμένου να συμβάλει 
στον προσδιορισμό επενδύσεων με υψηλό 
θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης. 
Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι 
καταστροφικές συνέπειες της νόσου 
COVID-19 σε πολλές περιφέρειες της 
Ένωσης, καθώς και ο άνισος αντίκτυπος 
του ιού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
η στήριξη διοχετεύεται στις περιφέρειες 
που έχουν επηρεαστεί αρνητικά στο 
μεγαλύτερο βαθμό.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο πλαίσιο των προσπαθειών να 
αυξηθεί η οικονομική, εδαφική και 
κοινωνική συνοχή, η διευκόλυνση θα 
πρέπει επίσης να συμβάλλει στην 
εξάλειψη των ανισοτήτων, στην 
προαγωγή της ισότητας των φύλων και 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
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πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), στο 
άρθρο 10 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 21 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που 
εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της 
υλοποίησης της διευκόλυνσης θα πρέπει 
να δεσμεύονται να προάγουν την ισότητα, 
ιδίως δε να εξασφαλίσουν ότι 
λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στις 
γυναίκες, δεδομένου ότι οι γυναίκες 
πλήττονται δυσανάλογα από την 
κλιματική αλλαγή και τη διαδικασία 
μετάβασης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν 
πόροι για συμβουλευτική στήριξη, με 
σκοπό την προώθηση της προετοιμασίας, 
της ανάπτυξης και της υλοποίησης έργων.

(12) Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν 
πόροι για συμβουλευτική στήριξη και 
εμπειρογνωμοσύνη, με σκοπό την 
προώθηση της προετοιμασίας, της 
ανάπτυξης και της υλοποίησης έργων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επωφεληθούν από τη 
συνιστώσα επιχορήγησης, θα πρέπει να 
συσταθεί ένας μηχανισμός για τον 
καθορισμό δεσμευμένων εθνικών μεριδίων 
που θα πρέπει να τηρούνται κατά τη 
διάρκεια ενός πρώτου σταδίου, με βάση 
την κλείδα κατανομής που προτείνεται 
στον κανονισμό για το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης. Ωστόσο, για να συμβιβαστεί 

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επωφεληθούν από τη 
συνιστώσα επιχορήγησης, θα πρέπει να 
συσταθεί ένας μηχανισμός για τον 
καθορισμό δεσμευμένων εθνικών μεριδίων 
που θα πρέπει να τηρούνται κατά τη 
διάρκεια ενός πρώτου σταδίου, με βάση 
την κλείδα κατανομής που προτείνεται 
στον κανονισμό για το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης. Θα πρέπει να λαμβάνονται 
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αυτός ο στόχος με την ανάγκη 
βελτιστοποίησης των οικονομικών 
επιπτώσεων της διευκόλυνσης και της 
εφαρμογής της, τα εθνικά αυτά κονδύλια 
δεν θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα 
μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Στη 
συνέχεια, οι υπόλοιποι διαθέσιμοι πόροι 
για τη συνιστώσα επιχορήγησης θα πρέπει 
να παρέχονται χωρίς να έχουν εκ των 
προτέρων κατανεμηθεί εθνικά μερίδια και 
σε ανταγωνιστική βάση σε ενωσιακό 
επίπεδο, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις και 
ακολουθώντας προσέγγιση βασισμένη στις 
ανάγκες και με γνώμονα την 
περιφερειακή σύγκλιση.

υπόψη οι ανάγκες των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο [102 παράγραφος 
2] του κανονισμού .../... [νέος ΚΚΔ]. 
Ωστόσο, για να συμβιβαστεί αυτός ο 
στόχος με την ανάγκη βελτιστοποίησης 
των οικονομικών επιπτώσεων της 
διευκόλυνσης και της εφαρμογής της, τα 
εθνικά αυτά κονδύλια δεν θα πρέπει να 
παραμείνουν δεσμευμένα μετά τις 
31 Δεκεμβρίου 2024. Στη συνέχεια, οι 
υπόλοιποι διαθέσιμοι πόροι για τη 
συνιστώσα επιχορήγησης θα πρέπει να 
παρέχονται χωρίς να έχουν εκ των 
προτέρων κατανεμηθεί εθνικά μερίδια και 
σε ανταγωνιστική βάση σε ενωσιακό 
επίπεδο, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις, 
ακολουθώντας προσέγγιση βασισμένη στις 
ανάγκες και προάγοντας την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, με 
προτεραιότητα ιδίως στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες που έχουν 
χαμηλότερη ικανότητα για δημόσιες 
επενδύσεις.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι ειδικές προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια ανάθεσης 
θα πρέπει να καθορίζονται στο πρόγραμμα 
εργασίας και στην πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων. Οι εν λόγω προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια ανάθεσης 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 
συνάφεια του έργου στο πλαίσιο των 
αναπτυξιακών αναγκών που περιγράφονται 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, 
τον συνολικό στόχο προώθησης της 
περιφερειακής και εδαφικής σύγκλισης 
και τη σημασία της συνιστώσας 
επιχορήγησης για τη βιωσιμότητα του 
έργου. Επομένως, η ενωσιακή στήριξη που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό θα 

(14) Οι ειδικές προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια ανάθεσης 
θα πρέπει να καθορίζονται στο πρόγραμμα 
εργασίας και στην πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων. Οι εν λόγω προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια ανάθεσης 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συναφή 
κριτήρια που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[κανονισμός σχετικά με τη θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων], την ικανότητα 
του έργου να εκπληρώσει τους στόχους 
των αναπτυξιακών αναγκών που 
περιγράφονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
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πρέπει να διατίθεται μόνο στα κράτη μέλη 
που έχουν εγκρίνει τουλάχιστον ένα 
εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Το 
πρόγραμμα εργασίας και οι προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων θα λαμβάνουν 
επίσης υπόψη τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη για να εξασφαλίζεται η συνοχή 
και η συνέπεια μεταξύ των διαφόρων 
πυλώνων του μηχανισμού.

μετάβασης, τη συμβολή στην επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης για το 2030 για 
το κλίμα και την ενέργεια, και της 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, 
τον συνολικό στόχο προώθησης της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, και τη μείωση του 
αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ των 
περιφερειών, και τη σημασία της 
συνιστώσας επιχορήγησης για τη 
βιωσιμότητα του έργου, καθώς και την 
δέσμευση των κρατών μελών σε σχέση με 
τους στόχους για το κλίμα που τίθενται 
στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η 
ισότητα των φύλων και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου λαμβάνονται 
υπόψη και προάγονται στο πρόγραμμα 
εργασίας. Επομένως, η ενωσιακή στήριξη 
που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
θα πρέπει να διατίθεται μόνο στα κράτη 
μέλη που έχουν εγκρίνει τουλάχιστον ένα 
εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Το 
πρόγραμμα εργασίας και οι προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων θα λαμβάνουν 
επίσης υπόψη τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη για να εξασφαλίζεται η συνοχή 
και η συνέπεια μεταξύ των διαφόρων 
πυλώνων του μηχανισμού.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Δεδομένου ότι η συνιστώσα 
επιχορήγησης θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τις αποκλίνουσες 
αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών σε 
όλα τα κράτη μέλη, η εν λόγω στήριξη θα 
πρέπει να διαφοροποιείται. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι οντότητες του δημόσιου 
τομέα στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, όπως ορίζεται στο άρθρο 102 
παράγραφος 2 του κανονισμού [νέος 
ΚΚΔ], έχουν γενικά χαμηλότερη 

(16) Δεδομένου ότι η συνιστώσα 
επιχορήγησης θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τις αποκλίνουσες 
αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών σε 
όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τη 
συμμόρφωση αυτών των περιφερειών με 
τους στόχους για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η εν 
λόγω στήριξη θα πρέπει να 
διαφοροποιείται. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι οντότητες του δημόσιου τομέα στις 
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ικανότητα δημόσιων επενδύσεων, τα 
ποσοστά επιχορήγησης που εφαρμόζονται 
στα δάνεια που παρέχονται σε τέτοιες 
οντότητες θα πρέπει να είναι συγκριτικά 
υψηλότερα.

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 102 παράγραφος 2 του 
κανονισμού [νέος ΚΚΔ], στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, όπως καθορίζεται 
στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, καθώς και στις 
αγροτικές, αραιοκατοικημένες και 
ερημωμένες περιοχές έχουν γενικά 
χαμηλότερη ικανότητα δημόσιων 
επενδύσεων, τα ποσοστά επιχορήγησης 
που εφαρμόζονται στα δάνεια που 
παρέχονται σε τέτοιες οντότητες θα πρέπει 
να είναι συγκριτικά υψηλότερα.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να επισπευσθεί η 
εκτέλεση των κονδυλίων και να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη χρήση των πόρων, 
ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικές διασφαλίσεις που θα 
περιλαμβάνονται στις συμφωνίες 
επιχορήγησης. Με γνώμονα τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να μειώσει ή να τερματίσει κάθε 
στήριξη της Ένωσης σε περίπτωση 
σοβαρής έλλειψης προόδου στην 
υλοποίηση του έργου. Ο δημοσιονομικός 
κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή κατά την υλοποίηση των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της 
Ένωσης, ο δημοσιονομικός κανονισμός θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στη συνιστώσα 
επιχορήγησης και στους πόρους για 
συμβουλευτική στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο της παρούσας διευκόλυνσης.

(18) Προκειμένου να επισπευσθεί η 
εκτέλεση των κονδυλίων και να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη χρήση των πόρων, 
ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικές διασφαλίσεις που θα 
περιλαμβάνονται στις συμφωνίες 
επιχορήγησης. Με γνώμονα τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να μειώσει ή να τερματίσει κάθε 
στήριξη της Ένωσης σε περίπτωση 
σοβαρής έλλειψης προόδου στην 
υλοποίηση του έργου, καθώς και σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον 
στόχο για τη μείωση των εκπομπών. Η 
Επιτροπή, αφού ειδοποιήσει το οικείο 
κράτος μέλος για τη μείωση ή τον 
τερματισμό της στήριξης της Ένωσης, 
θα πρέπει να διαβιβάσει στο Συμβούλιο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους 
λόγους της μείωσης ή του τερματισμού. Ο 
δημοσιονομικός κανονισμός θεσπίζει 
κανόνες για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή 
κατά την υλοποίηση των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων της Ένωσης, ο 
δημοσιονομικός κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στη συνιστώσα επιχορήγησης 
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και στους πόρους για συμβουλευτική 
στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο της 
παρούσας διευκόλυνσης.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
τους κανονισμούς του Συμβουλίου 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95, (Ευρατόμ, 
ΕΚ) αριθ. 2185/96 και (ΕΕ) 2017/1939, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, στα οποία 
περιλαμβάνονται η πρόληψη, ο 
εντοπισμός, η διόρθωση και η διερεύνηση 
παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 
και (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί 
διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων 
και επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις, 
με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, 
διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά 
και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις 
αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 

(19) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
τους κανονισμούς του Συμβουλίου 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95, (Ευρατόμ, 
ΕΚ) αριθ. 2185/96 και (ΕΕ) 2017/1939, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, στα οποία 
περιλαμβάνονται η πρόληψη, ο 
εντοπισμός, η διόρθωση και η διερεύνηση 
παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Τυχόν παρατυπίες που θα 
εντοπίζονται θα πρέπει να διαβιβάζονται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 
και (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί 
διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων 
και επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις, 
με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, 
διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά 
και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις 
αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται 
πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
την πρόσβαση που απαιτείται στην 
Επιτροπή, στην OLAF, στην Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία για τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939, και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο (ΕΕΣ), καθώς και να μεριμνά ότι 
τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης 
εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται 
πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
την πρόσβαση που απαιτείται στην 
Επιτροπή, στην OLAF, στην Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία για τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939, και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο (ΕΕΣ), καθώς και να μεριμνά ότι 
τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης 
εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Με σκοπό τον καθορισμό 
κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για 
τη συνιστώσα επιχορήγησης της εν λόγω 
διευκόλυνσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον 
καθορισμό των διαθέσιμων εθνικών 
κονδυλίων που εκφράζονται ως μερίδια 
του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου 
της διευκόλυνσης για κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται 
στο παράρτημα Ι του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ]. Οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ανατίθενται χωρίς διαδικασίες 
επιτροπολογίας, δεδομένου ότι τα μερίδια 
απορρέουν άμεσα από την εφαρμογή 
προκαθορισμένης μεθοδολογίας 
υπολογισμού.

(21) Με σκοπό τον καθορισμό 
κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για 
τη συνιστώσα επιχορήγησης της εν λόγω 
διευκόλυνσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, 
θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά τον καθορισμό των 
διαθέσιμων εθνικών κονδυλίων που 
εκφράζονται ως μερίδια του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου της 
διευκόλυνσης για κάθε κράτος μέλος. 
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση παρέχει στήριξη, 
ωφελώντας τα εδάφη της Ένωσης που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και οικονομικές 
προκλήσεις οι οποίες απορρέουν από τη 
διαδικασία μετάβασης προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 
2050.

Η διευκόλυνση παρέχει στήριξη, 
ωφελώντας τα εδάφη της Ένωσης που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και οικονομικές 
προκλήσεις οι οποίες απορρέουν από τη 
διαδικασία μετάβασης προς τους στόχους 
της Ένωσης για το 2030 για το κλίμα και 
την ενέργεια, και μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία έως το 2050.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «δικαιούχος»: νομική οντότητα του 
δημόσιου τομέα που είναι εγκατεστημένη 
σε κράτος μέλος ως οργανισμός δημοσίου 
δικαίου, ή ως οργανισμός ιδιωτικού 
δικαίου στον οποίον έχει ανατεθεί 
αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, με την 
οποία έχει υπογραφεί συμφωνία 
επιχορήγησης στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης·

2. «δικαιούχος»: νομική οντότητα του 
δημόσιου τομέα που είναι εγκατεστημένη 
σε κράτος μέλος ως οργανισμός δημοσίου 
δικαίου, ή ως οργανισμός ιδιωτικού 
δικαίου στον οποίον έχει ανατεθεί η 
υλοποίηση σύμπραξης δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ή άλλη αποστολή 
δημόσιας υπηρεσίας με την οποία έχει 
υπογραφεί συμφωνία επιχορήγησης στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 «εδαφικό σχέδιο δίκαιης 
μετάβασης»: σχέδιο που καταρτίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ] και εγκρίνεται 
από την Επιτροπή·

5 «εδαφικό σχέδιο δίκαιης 
μετάβασης»: σχέδιο που καταρτίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ], και σύμφωνα 
με την αρχή της εταιρικής σχέσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ], και εγκρίνεται από 
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την Επιτροπή·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος της διευκόλυνσης 
είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών 
κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
προς όφελος των εδαφών της Ένωσης που 
προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης τα οποία καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του κανονισμού [κανονισμός για 
το ΤΔΜ].

1. Ο γενικός στόχος της διευκόλυνσης 
είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών 
κοινωνικοοικονομικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
προς όφελος των εδαφών της Ένωσης που 
προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης τα οποία καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του κανονισμού [κανονισμός για 
το ΤΔΜ] και η συμβολή στην επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης για το 2030 για 
το κλίμα και την ενέργεια, και στην 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, 
σύμφωνα με τους στόχους της 
Συμφωνίας του Παρισιού.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διευκόλυνση έχει ειδικό στόχο 
την αύξηση των επενδύσεων του δημόσιου 
τομέα οι οποίες καλύπτουν τις 
αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών 
που προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, διευκολύνοντας τη 
χρηματοδότηση έργων που δεν παράγουν 
επαρκή ροή ιδίων εσόδων και που δεν θα 
χρηματοδοτούνταν χωρίς το στοιχείο της 
στήριξης μέσω επιχορηγήσεων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

2. Η διευκόλυνση έχει ειδικό στόχο 
την αύξηση των επενδύσεων του δημόσιου 
τομέα οι οποίες καλύπτουν τις 
αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών 
που προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, διευκολύνοντας τη 
χρηματοδότηση περιβαλλοντικά βιώσιμων 
έργων που δεν παράγουν επαρκή ροή ιδίων 
εσόδων και που δεν θα χρηματοδοτούνταν 
χωρίς το στοιχείο της στήριξης μέσω 
επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται 
στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
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όπως αναφέρεται στο άρθρο [102 
παράγραφος 2] του κανονισμού .../... [νέος 
ΚΚΔ]. 
Η διευκόλυνση προωθεί επίσης τη 
μετάβαση προς μια οικονομία που είναι 
κλιματικά ουδέτερη, περιβαλλοντικά 
βιώσιμη και οικονομικά και κοινωνικά 
δίκαιη, και διασφαλίζει την κοινωνική 
συνοχή μεταξύ των εδαφών της Ένωσης.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την επίτευξη του ειδικού 
στόχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, ο παρών κανονισμός 
αποσκοπεί επίσης στην παροχή 
συμβουλευτικής στήριξης για την 
προετοιμασία, την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση επιλέξιμων έργων, όπου αυτό 
απαιτείται. Η εν λόγω συμβουλευτική 
στήριξη παρέχεται σύμφωνα με τους 
κανόνες και τις μεθόδους υλοποίησης για 
τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU που 
θεσπίζεται με το άρθρο [20] του 
κανονισμού [κανονισμός InvestEU].

3. Για την επίτευξη του ειδικού 
στόχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, ο παρών κανονισμός 
αποσκοπεί επίσης στην παροχή 
συμβουλευτικής στήριξης και 
εμπειρογνωμοσύνης για την προετοιμασία, 
την ανάπτυξη και την υλοποίηση 
επιλέξιμων έργων, όπου αυτό απαιτείται. Η 
εν λόγω συμβουλευτική στήριξη παρέχεται 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις μεθόδους 
υλοποίησης για τον συμβουλευτικό κόμβο 
InvestEU που θεσπίζεται με το άρθρο [20] 
του κανονισμού [κανονισμός InvestEU].

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ποσό έως 2 % των πόρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική 
βοήθεια για την υλοποίηση της 
διευκόλυνσης, όπως για δραστηριότητες 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 
λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων πληροφοριών και 
τεχνολογίας, καθώς και για διοικητικές 

5. Ποσό έως 2 % των πόρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική 
βοήθεια για την υλοποίηση της 
διευκόλυνσης, όπως για δραστηριότητες 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 
λογιστικού ελέγχου, πληροφόρησης, 
επικοινωνίας, δημοσιότητας και 
αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των 
εταιρικών συστημάτων πληροφοριών και 
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δαπάνες και έξοδα των εταίρων 
χρηματοδότησης.

τεχνολογίας, καθώς και για διοικητικές 
δαπάνες και έξοδα των εταίρων 
χρηματοδότησης.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Πρόσβαση στους πόρους

1. Η πρόσβαση στη διευκόλυνση 
υπόκειται στην έγκριση ενός εθνικού 
στόχου για την επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Στα κράτη 
μέλη που δεν έχουν δεσμευτεί ακόμη για 
έναν εθνικό στόχο κλιματικής 
ουδετερότητας, αποδεσμεύεται μόνο το 
50 % των εθνικών κονδυλίων τους, ενώ 
το υπόλοιπο 50 % διατίθεται μόλις 
εγκρίνουν τον εν λόγω στόχο.
2. Η πρόσβαση στη διευκόλυνση 
υπόκειται στον σεβασμό του κράτους 
δικαίου, που αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση της 
Ένωσης, καθώς και στον σεβασμό των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των μειονοτήτων όπως των ΛΟΑΔΜ, τα 
οποία υπονομεύονται σε ορισμένα κράτη 
μέλη ως συνέπεια της δημιουργίας ζωνών 
χωρίς ΛΟΑΔΜ. Η Επιτροπή απορρίπτει 
αιτήσεις των τοπικών αρχών που έχουν 
εγκρίνει τις δηλώσεις «χωρίς ΛΟΑΔΜ».
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για επιχορηγήσεις οι οποίες 
χορηγούνται σύμφωνα με προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που προκηρύσσονται 
από την 1η Ιανουαρίου 2025 κι έπειτα, η 
στήριξη της Ένωσης που χορηγείται σε 
επιλέξιμα έργα παρέχεται χωρίς να έχουν 
εκ των προτέρων κατανεμηθεί εθνικά 
μερίδια και σε ανταγωνιστική βάση σε 
ενωσιακό επίπεδο, έως ότου εξαντληθούν 
οι εναπομείναντες πόροι. Η χορήγηση 
τέτοιων επιχορηγήσεων λαμβάνει υπόψη 
την ανάγκη διασφάλισης της 
προβλεψιμότητας της επένδυσης και της 
προώθησης της περιφερειακής σύγκλισης.

3. Για επιχορηγήσεις οι οποίες 
χορηγούνται σύμφωνα με προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που προκηρύσσονται 
από την 1η Ιανουαρίου 2025 κι έπειτα, η 
στήριξη της Ένωσης που χορηγείται σε 
επιλέξιμα έργα παρέχεται χωρίς να έχουν 
εκ των προτέρων κατανεμηθεί εθνικά 
μερίδια και σε ανταγωνιστική βάση σε 
ενωσιακό επίπεδο, έως ότου εξαντληθούν 
οι εναπομείναντες πόροι. Η χορήγηση 
τέτοιων επιχορηγήσεων πραγματοποιείται 
κατά προτεραιότητα στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες όπως 
αναφέρεται στο άρθρο [102 παράγραφος 
2] του κανονισμού .../... [νέος ΚΔΔ] και 
λαμβάνει υπόψη την ανάγκη διασφάλισης 
της προβλεψιμότητας της επένδυσης και 
της προώθησης της περιφερειακής 
σύγκλισης.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, 
μέσω εκτελεστικής πράξης, με την οποία 
ορίζονται τα αντίστοιχα μερίδια για κάθε 
κράτος μέλος που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται 
στο παράρτημα Ι του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ] υπό μορφή 
ποσοστών επί των συνολικών διαθέσιμων 
πόρων.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 17, με τις οποίες 
ορίζονται τα αντίστοιχα μερίδια για κάθε 
κράτος μέλος που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται 
στο παράρτημα Ι του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ] και την 
εφαρμογή ενός συντελεστή 
ανακατανομής, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των λιγότερο αναπτυγμένων 
περιφερειών όπως αναφέρεται στο άρθρο 
[102 παράγραφος 2] του κανονισμού .../... 
[νέος ΚΔΔ] υπό μορφή ποσοστών επί των 
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συνολικών διαθέσιμων πόρων. 

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα έργα έχουν μετρήσιμες 
επιπτώσεις στην αντιμετώπιση σοβαρών 
κοινωνικών, οικονομικών ή 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
και ωφελούν εδάφη που προσδιορίζονται 
σε εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης, 
ακόμη κι αν δεν βρίσκονται σ’ αυτά τα 
εδάφη·

α) τα έργα έχουν μετρήσιμες 
επιπτώσεις στην αντιμετώπιση σοβαρών 
κοινωνικών, οικονομικών, δημογραφικών 
ή περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της Ένωσης για το 2030 για το κλίμα και 
την ενέργεια, και στην κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050, και ωφελούν 
εδάφη που προσδιορίζονται σε εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, ακόμη κι αν δεν 
βρίσκονται σ’ αυτά τα εδάφη·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τα έργα είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμα σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου14α.
____________________
14α Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 
και για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, 
σ. 13).
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα έργα δεν λαμβάνουν στήριξη 
στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της 
Ένωσης·

β) τα έργα δεν λαμβάνουν στήριξη ή 
λαμβάνουν ανεπαρκή στήριξη στο πλαίσιο 
άλλων προγραμμάτων της Ένωσης·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχεόι δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα έργα δεν υποστηρίζουν 
δραστηριότητες οι οποίες αποκλείονται 
δυνάμει του άρθρου [5] του κανονισμού 
(ΕΕ) .../... [κανονισμός για το ΤΔΜ].

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) τα έργα διασφαλίζουν ότι οι 
δραστηριότητές τους δεν συνεπάγονται 
τη μεταφορά θέσεων εργασίας, κεφαλαίου 
ή παραγωγικών διαδικασιών από ένα 
κράτος μέλος σε άλλο.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ποσό της επιχορήγησης δεν 
υπερβαίνει το 15 % του ποσού του δανείου 
που χορηγείται από τον εταίρο 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
παρούσας διευκόλυνσης. Για έργα σε 
εδάφη επιπέδου NUTS 2 με κατά κεφαλήν 

2. Το ποσό της επιχορήγησης δεν 
υπερβαίνει το 15 % του ποσού του δανείου 
που χορηγείται από τον εταίρο 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
παρούσας διευκόλυνσης. Για έργα σε 
εδάφη επιπέδου NUTS 2, όπως ορίζεται 
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ΑΕΠ που δεν υπερβαίνει το 75 % του 
μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο [102 παράγραφος 2] του 
κανονισμού [νέος ΚΚΔ], το ποσό της 
επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το 20 % του 
ποσού του δανείου που χορηγείται από τον 
εταίρο χρηματοδότησης.

από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14β με κατά κεφαλήν ΑΕΠ που 
δεν υπερβαίνει το 75 % του μέσου ΑΕΠ 
της ΕΕ-27, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο [102 παράγραφος 2] του 
κανονισμού [νέος ΚΚΔ], και για 
περιφέρειες μετάβασης με ΑΕΠ μεταξύ 
75 % και 100 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-
27 οι οποίες ταξινομήθηκαν ως 
«υστερούσες περιφέρειες» στις 
δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020, 
καθώς και για έργα σε εξόχως 
απόκεντρες περιοχές όπως ορίζεται στο 
άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, το ποσό της 
επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το 25 % του 
ποσού του δανείου που χορηγείται από τον 
εταίρο χρηματοδότησης.

__________________
14β Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις αυτές και κατόπιν 
διαβούλευσης με τον εταίρο 
χρηματοδότησης, το ποσό της 
επιχορήγησης μπορεί να μειωθεί ή η 
συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να λυθεί, 
και τα καταβληθέντα σχετικά ποσά να 
ανακτηθούν, σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

Στις περιπτώσεις αυτές και κατόπιν 
διαβούλευσης με τον εταίρο 
χρηματοδότησης, το ποσό της 
επιχορήγησης μπορεί να μειωθεί ή η 
συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να λυθεί, 
και τα καταβληθέντα σχετικά ποσά να 
ανακτηθούν, σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης. Το ποσό της επιχορήγησης 
μπορεί να μειωθεί ή η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να λυθεί εάν από 
την ενδιάμεση επανεξέταση διαπιστωθεί 
μη συμμόρφωση με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 3.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση εκτελείται μέσω 
προγραμμάτων εργασίας που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 110 
του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα 
προγράμματα εργασίας καθορίζουν τα 
εθνικά μερίδια των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων 
πόρων, για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Η διευκόλυνση εκτελείται μέσω 
προγραμμάτων εργασίας που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 110 
του δημοσιονομικού κανονισμού.Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 17, για την έγκριση των εν λόγω 
προγραμμάτων εργασίας. Τα 
προγράμματα εργασίας καθορίζουν τις 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα 
κριτήρια ανάθεσης, λαμβάνοντας υπόψη 
τα συναφή κριτήρια που καθορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852, την 
ικανότητα του έργου να εκπληρώσει τους 
στόχους και τις αναπτυξιακές ανάγκες 
που περιγράφονται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, τη συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 
2030 για το κλίμα και την ενέργεια, και 
στην κλιματική ουδετερότητα έως το 
2050, τον συνολικό στόχο προώθησης της 
περιφερειακής και εδαφικής σύγκλισης 
και τη σημασία της συνιστώσας 
επιχορήγησης για τη βιωσιμότητα του 
έργου. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η 
ισότητα των φύλων και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου λαμβάνονται 
υπόψη και προάγονται στο πρόγραμμα 
εργασίας. Τα προγράμματα εργασίας 
καθορίζουν τα εθνικά μερίδια των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων 
πόρων, για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολόγηση Αξιολόγηση και αναθεώρηση

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο τέλος της περιόδου υλοποίησης 
και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2031, καταρτίζεται τελική έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά με τα αποτελέσματα 
και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της 
διευκόλυνσης.

3. Στο τέλος της περιόδου υλοποίησης 
και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2031, υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τελική 
έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα 
αποτελέσματα και τις μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις της διευκόλυνσης προκειμένου 
να καθοριστεί εάν τα χρηματοδοτούμενα 
έργα συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των 
οικονομικών, κοινωνικών, δημογραφικών 
και περιβαλλοντικών προκλήσεων των 
αντίστοιχων περιφερειών. Αυτή η τελική 
αξιολόγηση αξιολογεί επίσης τη συμβολή 
της διευκόλυνσης στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για το 2030 για το 
κλίμα και την ενέργεια, και στην 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, 
καθώς και τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της στήριξης που παρέχεται 
στο πλαίσιο της διευκόλυνσης, 
συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου 
στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
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αναφέρεται στο άρθρο 14 ανατίθεται στην 
Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

αναφέρεται στα άρθρα 6, 13 και 14 
ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2028.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 14 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Παράγει αποτελέσματα την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το 
κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ήδη ισχύουν.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στα άρθρα 6, 13 και 14 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα 
την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση. 
Δεν θίγει το κύρος των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη 
ισχύουν.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δικαιούχοι και οι εταίροι 
χρηματοδότησης διασφαλίζουν την 
προβολή της στήριξης της Ένωσης που 
παρέχεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης, 
ιδίως κατά την προώθηση των έργων και 
των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1. Οι δικαιούχοι και οι εταίροι 
χρηματοδότησης, με την υποστήριξη των 
εθνικών και των περιφερειακών αρχών, 
διασφαλίζουν την προβολή της στήριξης 
της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης, ιδίως κατά την προώθηση 
των έργων και των αποτελεσμάτων τους, 
παρέχοντας στοχευμένη πληροφόρηση σε 
πολλαπλά ακροατήρια, με χρήση 
διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης, των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και του κοινού.

Οι πληροφορίες για τη στήριξη της 
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Ένωσης παρέχονται με σαφή, προσιτό 
και ελκυστικό τρόπο, μέσω ποικίλων 
διαύλων επικοινωνίας.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με 
τη διευκόλυνση, τα χρηματοδοτούμενα 
έργα και τα αποτελέσματά τους. Οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για 
τη διευκόλυνση συνεισφέρουν επίσης στην 
προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων 
της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι 
συναφείς με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3.

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με 
τη διευκόλυνση, διασφαλίζει τη διαφάνεια 
και την πρόσβαση του κοινού σε 
πληροφορίες που αφορούν τα 
χρηματοδοτούμενα έργα και τα 
αποτελέσματά τους και αποτιμά την 
αποτελεσματικότητα των μηνυμάτων. Οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για 
τη διευκόλυνση συνεισφέρουν επίσης στην 
προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων 
της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι 
συναφείς με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Ανάσχεση της μείωσης του 
πληθυσμού στις περιφέρειες που 
πλήττονται από την κλιματική μετάβαση 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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Hlaváček, Billy Kelleher, Moritz Körner, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds, Stéphanie Yon-
Courtin, Nicolae Ştefănuță

S&D Marek Belka, Robert Biedroń, Paolo De Castro, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Eider Gardiazabal Rubial, 
Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Pedro 
Marques, Κώστας Μαυρίδης, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva 
Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Ušakovs

VERTS/ALE Rasmus Andresen, Damien Carême, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, 
Henrike Hahn, Stasys Jakeliūnas, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

10 -
ECR Derk Jan Eppink, Eugen Jurzyca

ID Gunnar Beck, Herve Juvin, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

NI Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος

PPE Tamás Deutsch, Enikő Győri

12 0
ECR Raffaele Fitto, Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

ID Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI Mislav Kolakušić

PPE Andrey Novakov

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


