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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει πλήρως το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, σύμφωνα 
με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους1.

Στο ψήφισμα αυτό, το Κοινοβούλιο «καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το επόμενο 
ΠΔΠ θα συμμορφώνεται πλήρως με τη συμφωνία του Παρισιού, και τονίζει την επείγουσα 
ανάγκη να υπάρξει ακόμη μια σημαντική αναβάθμιση των πολιτικών και οικονομικών 
προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων της, καθώς και μια δίκαιη μετάβαση προς μια 
οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο ανθρακούχων εκπομπών, που θα βασίζεται στα υψηλότερα 
δυνατά κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε να μην παραμελείται κανένας πολίτης και 
καμία περιοχή». 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης πρέπει να ενισχυθεί 
μέσω της αύξησης των κονδυλίων του, ώστε να είναι σε θέση να επιτύχει τους φιλόδοξους 
στόχους του. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση του ΤΔΜ θα πρέπει να πραγματοποιείται 
ανεξάρτητα από άλλα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης 
γνωμοδότησης πιστεύει ότι, ενώ είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός 
βαθμός συμπληρωματικότητας μεταξύ των ταμείων της ΕΕ, η πρόσβαση στο ΤΔΜ δεν θα 
πρέπει να εξαρτάται από τον «συνδυασμό» με τα άλλα κονδύλια συνοχής, για τους 
ακόλουθους λόγους:

1. Το ΤΔΜ είναι ένα μέσο που προστίθεται στα άλλα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Θα έχει κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση μιας από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα. Συνεπώς, 
βάσει της πολιτικής σημασίας του εν λόγω Ταμείου, η λειτουργία και τα κονδύλιά του 
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα από τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα, 
ενώ θα πρέπει παράλληλα να διατηρείται η συμπληρωματικότητα με τα μέσα αυτά.

2. Η απαίτηση συνδυασμού των κονδυλίων του ΤΔΜ με τα αντίστοιχα διαρθρωτικά 
κονδύλια προδικάζει τη χρήση των αντίστοιχων κονδυλίων. Θα πρέπει να εναπόκειται 
στα κράτη μέλη να αποφασίζουν τον τρόπο κατανομής του εθνικού τους κονδυλίου 
βάσει των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών τους χαρακτηριστικών και υπό την 
προϋπόθεση ότι η κατανομή αυτή συνάδει με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Αν απαιτηθεί 
ο συνδυασμός των κονδυλίων του ΤΔΜ με τη χρηματοδότηση για τη συνοχή, τότε θα 
επιβληθεί ένας πρόσθετος όρος στα κράτη μέλη με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια 
πρόσθετη επιβάρυνση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

1 Ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-
2027 και τους ίδιους πόρους: ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (2019/2833(RSP).
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 
την πολιτική της Ένωσης για τη συνοχή 
την περίοδο από το 2021 έως το 2027, στο 
πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, συμβάλλει στην 
εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ένωσης 
να εφαρμόσει τη συμφωνία του Παρισιού 
και να υλοποιήσει τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, 
συγκεντρώνοντας την ενωσιακή 
χρηματοδότηση σε πράσινους στόχους. Ο 
παρών κανονισμός υλοποιεί μία από τις 
προτεραιότητες που καθορίζονται στην 
ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία («Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία»)11 και αποτελεί μέρος του 
επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη 
Ευρώπη12, παρέχοντας ειδική 
χρηματοδότηση βάσει του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή, ώστε να 
αντεπεξέλθει η Ένωση στο οικονομικό και 
κοινωνικό κόστος της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία, στην οποία οι τυχόν 
εναπομένουσες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου αντισταθμίζονται από 
ισοδύναμες απορροφήσεις.

(1) Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 
την πολιτική της Ένωσης για τη συνοχή 
την περίοδο από το 2021 έως το 2027, στο 
πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, συμβάλλει στην 
εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ένωσης 
να εφαρμόσει τη συμφωνία του Παρισιού 
για περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τον 
1,5°C και να υλοποιήσει τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, συγκεντρώνοντας την ενωσιακή 
χρηματοδότηση σε πράσινους στόχους, 
καθώς και τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ο παρών 
κανονισμός υλοποιεί μία από τις 
προτεραιότητες που καθορίζονται στην 
ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία («Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία»)11 και αποτελεί μέρος του 
επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη 
Ευρώπη12, παρέχοντας ειδική 
χρηματοδότηση βάσει του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή, ώστε να 
αντεπεξέλθει η Ένωση στο οικονομικό και 
κοινωνικό κόστος της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία, στην οποία οι τυχόν 
εναπομένουσες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου αντισταθμίζονται από 
ισοδύναμες απορροφήσεις.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 τελικό της 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 τελικό της 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 της 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 της 14.1.2020.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για να επιτύχει η μετάβαση, πρέπει 
να είναι δίκαιη και κοινωνικά αποδεκτή 
από όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό, τόσο η 
Ένωση όσο και τα κράτη μέλη πρέπει 
εξαρχής να λάβουν υπόψη τους τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της 
μετάβασης και να αναπτύξουν όλα τα 
δυνατά μέσα για τον μετριασμό των 
αρνητικών συνεπειών. Ο προϋπολογισμός 
της Ένωσης έχει να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την κατεύθυνση.

(3) Για να επιτύχει η μετάβαση, πρέπει 
να είναι συμπεριληπτική και κοινωνικά 
αποδεκτή από όλο τον κόσμο, να μειώνει 
τις ανισότητες και να μην αφήνει κανέναν 
πίσω. Γι’ αυτό, τόσο η Ένωση όσο και τα 
κράτη μέλη, καθώς και οι διάφοροι 
περιφερειακοί και τοπικοί φορείς, θα 
πρέπει εξαρχής να λάβουν υπόψη τους τις 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές, εργασιακές 
και οικονομικές επιπτώσεις της μετάβασης 
και να αναπτύξουν όλα τα δυνατά μέσα για 
τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών 
και την ενίσχυση των θετικών, όπως η 
δημιουργία νέων, αξιοπρεπών και 
βιώσιμων θέσεων εργασίας ή η βελτίωση 
της ποιότητας του αέρα. Ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης έχει να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την 
κατεύθυνση.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία και στο επενδυτικό 
σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη, ο 
Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης θα 
πρέπει να συμπληρώνει τις άλλες δράσεις 
στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
από το 2021 έως το 2027. Αναμένεται ότι 
θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των 
κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών 
της μετάβασης προς την κλιματική 
ουδετερότητα της Ένωσης, 
συγκεντρώνοντας τις δαπάνες του 
ενωσιακού προϋπολογισμού στους 
κλιματικούς και κοινωνικούς στόχους σε 
περιφερειακό επίπεδο.

(4) Όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία και στο επενδυτικό 
σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη, 
κινητοποιώντας τουλάχιστον 1 
τρισεκατομμύριο EUR για τη στήριξη 
βιώσιμων επενδύσεων κατά την επόμενη 
δεκαετία μέσω του ενωσιακού 
προϋπολογισμού και συναφών μέσων, ο 
Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης θα 
πρέπει να στηρίζει ιδίως τους 
εργαζόμενους και τους πολίτες των 
περιφερειών που πλήττονται από τη 
μετάβαση, συμπληρώνοντας παράλληλα 
τις πράσινες δράσεις μετάβασης των 
σχετικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του 
ΠΔΠ 2021-2027. Αναμένεται ότι θα 
συμβάλει στην αντιμετώπιση των 
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κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών, 
ειδικότερα για τους εργαζόμενους που 
πλήττονται κατά τη διαδικασία, προς την 
κλιματική ουδετερότητα της Ένωσης έως 
το 2050, συγκεντρώνοντας τις δαπάνες του 
ενωσιακού προϋπολογισμού στους 
κλιματικούς και κοινωνικούς στόχους σε 
περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ»), το 
οποίο συνιστά έναν από τους πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης που 
υλοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής για 
τη συνοχή. Σκοπός του ΤΔΜ είναι να 
μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της 
κλιματικής μετάβασης, παρέχοντας 
στήριξη σε εκείνα τα εδάφη και σε 
εκείνους τους εργαζομένους που 
πλήττονται περισσότερο. Σύμφωνα με τον 
ειδικό στόχο του ΤΔΜ, οι δράσεις που 
υποστηρίζονται από το ΤΔΜ θα πρέπει να 
συμβάλλουν με άμεσο τρόπο στην 
άμβλυνση των επιπτώσεων της 
μετάβασης, με τη χρηματοδότηση της 
διαφοροποίησης και του εκσυγχρονισμού 
της τοπικής οικονομίας και με τον 
μετριασμό του αρνητικού αντίκτυπου στην 
απασχόληση. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον 
ειδικό στόχο του ΤΔΜ, ο οποίος ορίζεται 
στο ίδιο επίπεδο και απαριθμείται μαζί με 
τους στόχους πολιτικής που ορίζονται στο 
άρθρο [4] του κανονισμού ΕΕ [νέος ΚΚΔ].

(5) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ»), το 
οποίο συνιστά έναν από τους πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης που 
υλοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής για 
τη συνοχή. Σκοπός του ΤΔΜ είναι όχι 
μόνο να μετριάσει και να αντισταθμίσει 
τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 
μετάβασης, αλλά και να δημιουργήσει και 
να ενισχύσει τα μελλοντικά θετικά 
αποτελέσματα παρέχοντας στήριξη σε 
εκείνα τα εδάφη που πλήττονται 
περισσότερο, καθώς και στους 
ανθρώπους που ζουν εκεί, και ιδίως τους 
πληττόμενους εργαζομένους, και να 
συμβάλει στην επίτευξη δίκαιης 
μετάβασης προς την κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050. Σύμφωνα με 
τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ, οι δράσεις που 
υποστηρίζονται από το ΤΔΜ θα πρέπει να 
συμβάλλουν με άμεσο τρόπο στη 
διευκόλυνση του αντικτύπου της 
μετάβασης και στη λειτουργία του ως 
καταλύτη, με τη χρηματοδότηση της 
διαφοροποίησης, της ανατοποθέτησης και 
του εκσυγχρονισμού της τοπικής 
οικονομίας και με τον μετριασμό του 
αρνητικού αντικτύπου στην απασχόληση 
και στα πρότυπα διαβίωσης. Αυτό 
αντικατοπτρίζεται στον ειδικό στόχο του 
ΤΔΜ, ο οποίος ορίζεται στο ίδιο επίπεδο 
και απαριθμείται μαζί με τους στόχους 
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πολιτικής που ορίζονται στο άρθρο [4] του 
κανονισμού ΕΕ [νέος ΚΚΔ]. Θα 
παρασχεθεί επίσης στήριξη σε εδάφη 
όπου πραγματοποιούνται σημαντικές 
διαρθρωτικές αλλαγές μετά τη σταδιακή 
κατάργηση των δραστηριοτήτων 
εξόρυξης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η εφαρμογή της στήριξης και της 
χρηματοδότησης της Ένωσης μέσω του 
ΤΔΜ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα 
επιλέξιμα σχέδια σε κάθε κράτος μέλος 
συνάδουν με την ευθύνη της Ένωσης να 
επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 
2050·

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

προϋπολογισμού της Ένωσης για τη 
στήριξη των στόχων για το κλίμα. Οι 
πόροι που μεταφέρονται σε εθελοντική 
βάση από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ 
μπορούν να συμβάλουν περαιτέρω στην 
επίτευξη αυτού του στόχου και να 
διευκολύνουν την πράσινη μετάβαση, ενώ 
παράλληλα συμβάλλουν πλήρως στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
υψηλής ποιότητας, στη βιώσιμη 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και στην 
περιφερειακή ανάπτυξη.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Δεδομένης της πανδημίας 
COVID-19, και προκειμένου να 
καταδειχθεί η δέσμευση της Ένωσης να 
επιτύχει οικονομική ανάκαμψη προς την 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης ανάπτυξης, 
είναι απαραίτητο το επόμενο ΠΔΠ και το 
Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη να 
συνεπάγονται αύξηση του ποσού που 
διατίθεται για το ΤΔΜ. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Οι πόροι του ΤΔΜ θα πρέπει να 
είναι ανάλογοι με τον φιλόδοξο στόχο του. 
Προκειμένου να αμβλυνθούν οι 
επιπτώσεις της μετάβασης στην 
κλιματική ουδετερότητα, το ΤΔΜ θα 
πρέπει να έχει χωριστή χρηματοδοτική 
κατανομή, ανεξάρτητη από τα κονδύλια 
άλλων διαρθρωτικών και επενδυτικών 
ταμείων της ΕΕ. Η πρόσβαση στο ΤΔΜ 
δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τις 
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μεταφορές πόρων από άλλα ταμεία της 
ΕΕ. Αυτή η ανεξάρτητη πρόσβαση θα 
επιτρέψει στο ΤΔΜ να λειτουργήσει 
σωστά, να αποφέρει τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα και να δημιουργήσει 
προβλεψιμότητα για τους δικαιούχους.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι πόροι του ΤΔΜ θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τους πόρους που 
διατίθενται στο πλαίσιο της πολιτικής για 
τη συνοχή.

(7) Από μόνοι τους, οι πόροι του ΤΔΜ 
δεν θα είναι επαρκείς για την 
αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων που 
συνδέονται με τη μετάβαση στην 
κλιματική ουδετερότητα. Για τον λόγο 
αυτό, οι πόροι του ΤΔΜ θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τους πόρους που 
διατίθενται στο πλαίσιο της πολιτικής για 
τη συνοχή. Οι εθελοντικές συνεισφορές 
που μεταφέρονται από το ΕΤΠΑ και το 
ΕΚΤ+ στο ΤΔΜ δεν θίγουν άλλους 
στόχους της πολιτικής για τη συνοχή και 
χρηματοδοτικά κονδύλια που 
προγραμματίζονται για άλλους στόχους 
στο πλαίσιο των ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+. Οι 
μεταφερόμενες συνεισφορές δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνουν το 20% των 
πόρων που κατανεμήθηκαν αρχικά σε ένα 
κράτος μέλος για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Το χρηματοδοτικό κονδύλιο 
αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία 
του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο [17] της διοργανικής συμφωνίας 
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[μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία 
σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση]+ και μπορεί 
να αυξηθεί με απόφαση της αρμόδιας για 
τον προϋπολογισμό αρχής. Επιπλέον, το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΤΔΜ 
μπορεί να αυξηθεί με συμπληρωματικές 
εισφορές από κράτη μέλη και με άλλους 
πόρους σύμφωνα με την ισχύουσα βασική 
πράξη και συνιστούν εξωτερικά έσοδα με 
ειδικό προορισμό, εκτός από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) του άρθρου 21 παράγραφος 2 
του δημοσιονομικού κανονισμού.
_____________
+ Αναφορά προς επικαιροποίηση, κατά 
περίπτωση, στη διοργανική συμφωνία 
που ισχύει για την περίοδο 2021-2027.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η μετάβαση προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία είναι δύσκολο 
εγχείρημα για όλα τα κράτη μέλη. Θα είναι 
δε ιδιαίτερα δύσκολο για εκείνα τα κράτη 
μέλη τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από ορυκτά καύσιμα ή 
βιομηχανικές δραστηριότητες έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που 
πρόκειται να καταργηθούν σταδιακά ή 
χρειάζεται να προσαρμοστούν λόγω της 
μετάβασης προς την κλιματική 
ουδετερότητα, και τα οποία δεν διαθέτουν 
τα οικονομικά μέσα γι’ αυτό τον σκοπό. Το 
ΤΔΜ θα πρέπει, επομένως, να καλύπτει 
όλα τα κράτη μέλη, ωστόσο η κατανομή 
των χρηματοδοτικών του μέσων θα πρέπει 
να αποτυπώνει την ικανότητα των 
κρατών μελών να χρηματοδοτήσουν τις 
απαραίτητες επενδύσεις, ώστε να 

(8) Η μετάβαση προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία είναι δύσκολο 
εγχείρημα για όλα τα κράτη μέλη. Θα είναι 
δε ιδιαίτερα δύσκολο για εκείνα τα κράτη 
μέλη τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από ορυκτά καύσιμα και σε 
μικρότερο βαθμό από βιομηχανικές 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, που πρόκειται να 
καταργηθούν σταδιακά ή χρειάζεται να 
προσαρμοστούν λόγω της μετάβασης προς 
την κλιματική ουδετερότητα, και τα οποία 
δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα γι’ αυτό 
τον σκοπό. Το ΤΔΜ θα πρέπει, επομένως, 
να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη, ωστόσο η 
κατανομή των χρηματοδοτικών του μέσων 
θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη που 
βρίσκονται σε ανάγκη, βάσει της 
οικονομικής τους ικανότητας, να κάνουν 
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αντεπεξέλθουν στη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα.

τις απαραίτητες επενδύσεις, ώστε να 
αντεπεξέλθουν στη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε 
νησιωτικές, αραιοκατοικημένες και 
απομακρυσμένες περιοχές, στις οποίες η 
μετάβαση της ενέργειας προς την 
κλιματική ουδετερότητα παρουσιάζει 
μεγαλύτερες δυσκολίες στην εφαρμογή.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί 
κανόνες που θεσπίζονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) εφαρμόζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί καθορίζονται 
στον δημοσιονομικό κανονισμό και 
προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία 
για τον καθορισμό και την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, 
συμβάσεων προμηθειών, βραβείων και 
έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν 
ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 
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 τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
.../... [Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης (ΕΜΑ] 
και εντός των ορίων των πόρων που 
διατίθενται σε αυτό, θα πρέπει να 
εφαρμοστούν, στο πλαίσιο του ΤΔΜ, μέτρα 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο άνευ 
προηγουμένου αντίκτυπος της κρίσης 
COVID-19. Οι εν λόγω πρόσθετοι πόροι θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με 
τις προθεσμίες που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) .../... [ΕΜΑ]·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο παρών κανονισμός καθορίζει τα 
διάφορα είδη επενδύσεων των οποίων οι 
δαπάνες μπορούν να υποστηριχθούν από 
το ΤΔΜ. Όλες οι δραστηριότητες που 
λαμβάνουν στήριξη θα πρέπει να 
διεξάγονται με απόλυτο σεβασμό των 
κλιματικών και περιβαλλοντικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης. Ο κατάλογος 
επενδύσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επενδύσεις που στηρίζουν την τοπική 
οικονομία και είναι μακροπρόθεσμα 
βιώσιμες, λαμβανομένων υπόψη των 
στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Τα 
χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να 
συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια 
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία. Για παρακμάζοντες τομείς, 
όπως η παραγωγή ενέργειας που βασίζεται 
στον άνθρακα, στον λιγνίτη, στην τύρφη 
και στον πετρελαιούχο σχιστόλιθο ή οι 

(10) Ο παρών κανονισμός καθορίζει τα 
διάφορα είδη επενδύσεων των οποίων οι 
δαπάνες μπορούν να υποστηριχθούν από 
το ΤΔΜ. Όλες οι δραστηριότητες που 
λαμβάνουν στήριξη θα πρέπει να 
διεξάγονται με απόλυτο σεβασμό των 
κλιματικών και περιβαλλοντικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης. Ο κατάλογος 
επενδύσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επενδύσεις που στηρίζουν την τοπική 
οικονομία και είναι μακροπρόθεσμα 
βιώσιμες, λαμβανομένων υπόψη των 
στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να προστατεύει, να 
διαφυλάσσει και να ενισχύει το φυσικό 
κεφάλαιο της Ένωσης, και να βελτιώνει 
την υγεία και την ευημερία όσον αφορά 
τους κινδύνους και τις επιπτώσεις που 
σχετίζονται με το περιβάλλον. Τα 
χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να 
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δραστηριότητες εξόρυξης των στερεών 
αυτών ορυκτών καυσίμων, η στήριξη θα 
πρέπει να συνδέεται με τη σταδιακή παύση 
της δραστηριότητας και την αντίστοιχη 
μείωση του επιπέδου της απασχόλησης. 
Όσον αφορά τους τομείς υπό 
μετασχηματισμό, με υψηλές εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, η στήριξη θα 
πρέπει να προωθεί νέες δραστηριότητες 
μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, 
νέων διεργασιών ή προϊόντων, που θα 
οδηγούν σε σημαντική μείωση των 
εκπομπών, σύμφωνα με τους κλιματικούς 
στόχους της ΕΕ για το 2030 και με τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας της 
ΕΕ έως το 205013, με ταυτόχρονη 
διατήρηση ή τόνωση της απασχόλησης και 
με αποφυγή της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί επίσης στις 
δραστηριότητες που προάγουν την 
καινοτομία και την έρευνα σε προηγμένες 
και βιώσιμες τεχνολογίες, καθώς και στους 
τομείς της ψηφιοποίησης και της 
συνδεσιμότητας, με τον όρο ότι τα μέτρα 
που λαμβάνονται θα βοηθούν να 
μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες μιας 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
και κυκλική οικονομία και θα συμβάλλουν 
στην πραγμάτωσή της.

συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια 
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία. Για παρακμάζοντες τομείς, 
όπως η παραγωγή ενέργειας που βασίζεται 
στον άνθρακα, στον λιγνίτη, στην τύρφη 
και στον πετρελαιούχο σχιστόλιθο ή οι 
δραστηριότητες εξόρυξης των στερεών 
αυτών ορυκτών καυσίμων, η στήριξη θα 
πρέπει να συνδέεται με τη σταδιακή παύση 
της δραστηριότητας και την αντίστοιχη 
μείωση του επιπέδου της απασχόλησης. 
Όσον αφορά τους τομείς υπό 
μετασχηματισμό, με υψηλές εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, η στήριξη θα 
πρέπει να προωθεί νέες δραστηριότητες 
μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, 
νέων διεργασιών ή προϊόντων, που θα 
οδηγούν σε σημαντική μείωση των 
εκπομπών, σύμφωνα με τους κλιματικούς 
στόχους της ΕΕ για το 2030 και με τον 
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας της 
ΕΕ έως το 205013, με ταυτόχρονη 
διατήρηση ή τόνωση της απασχόλησης και 
με αποφυγή της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος. Θα πρέπει επίσης να 
παρέχεται στήριξη σε έμμεσους τομείς 
και θέσεις εργασίας που εξαρτώνται από 
την αλυσίδα αξίας των ορυκτών 
καυσίμων και από βιομηχανικές 
διεργασίες με ένταση εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, για παράδειγμα για να 
αποκτήσουν νέες δεξιότητες οι 
εργαζόμενοι. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί επίσης στις δραστηριότητες που 
προάγουν την καινοτομία και την έρευνα 
σε προηγμένες και βιώσιμες τεχνολογίες, 
καθώς και στους τομείς της ψηφιοποίησης 
και της συνδεσιμότητας, με τον όρο ότι τα 
μέτρα που λαμβάνονται θα βοηθούν να 
μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες μιας 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
και κυκλική οικονομία και θα συμβάλλουν 
στην πραγμάτωσή της.

_________________ _________________
13 Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Καθαρός πλανήτης 
για όλους - Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, 
μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, 

13 Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Καθαρός πλανήτης 
για όλους - Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, 
μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, 
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σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία» – Aνακοίνωση προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την 
Επιτροπή των Περιφερειών και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
[COM(2018) 773 final].

σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία» – Aνακοίνωση προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την 
Επιτροπή των Περιφερειών και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
[COM(2018) 773 final].

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Το ΤΔΜ θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη 
επενδύσεων σε έργα στον κοινωνικό, 
εκπαιδευτικό, υγειονομικό και 
πολιτιστικό τομέα, υπό τον όρο ότι 
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ιδίως σε 
περιφέρειες που εξαρτώνται από μια 
οικονομία υψηλής έντασης άνθρακα και 
που επηρεάζονται από τη διαρθρωτική 
μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τη 
χρήση των πόρων και με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
οικονομία. Οι επενδύσεις αυτές θα 
συμβάλουν στο να διασφαλιστεί ότι οι 
άνθρωποι που ζουν σε περιφέρειες που 
υπόκεινται σε μετάβαση έχουν πρόσβαση 
σε υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες 
και υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, με 
σκοπό την υποστήριξη μιας κοινωνικά 
δίκαιης μετάβασης που δεν αφήνει 
κανέναν πίσω.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να προστατεύονται οι πολίτες 
που είναι περισσότερο ευάλωτοι στην 

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

κλιματική μετάβαση, 
συμπεριλαμβανομένων όσων πλήττονται 
από ενεργειακή φτώχεια και όσων 
θεωρούνται περισσότερο ευάλωτοι, όπως 
ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) .../... [ΕΚΤ+], το 
ΤΔΜ θα πρέπει επίσης, αφενός, να 
καλύπτει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
των πληττόμενων εργαζομένων και την 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων απ’ αυτούς, με 
σκοπό να τους βοηθά να προσαρμοστούν 
σε νέες δυνατότητες απασχόλησης και να 
επιτύχουν την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων σε όλους τους τομείς, και, 
αφετέρου, να παρέχει συνδρομή για την 
αναζήτηση εργασίας σε όσους αναζητούν 
εργασία και να βοηθά στην ενεργό 
συμπερίληψή τους στην αγορά εργασίας. 
Η δημιουργία μιας επίδρασης στην 
καθαρή απασχόληση με νέες θέσεις 
εργασίας υψηλής ποιότητας θα πρέπει να 
είναι ένας απώτερος στόχος της 
κλιματικής μετάβασης, του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης και του ΤΔΜ.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Οι χωρίς αποκλεισμούς πολιτικές 
και στρατηγικές είναι απαραίτητες 
προκειμένου να αποφευχθεί η όξυνση των 
ανισοτήτων στη διαδικασία δίκαιης 
μετάβασης. Η προώθηση της κοινωνικής 
συνοχής θα πρέπει να αποτελεί 
κατευθυντήρια αρχή για τη στήριξη στο 
πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, 
προάγοντας την ισότητα των φύλων, τη 
βελτίωση των συνθηκών για τους 
μετανάστες και τους πρόσφυγες, τους 
νέους αλλά και τους μεγαλύτερης ηλικίας 
εργαζομένους και τους εργαζομένους 
χαμηλής ειδίκευσης και διασφαλίζοντας 
ότι κανείς δεν μένει στο περιθώριο.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η υλοποίηση 
των προτεραιοτήτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΤΔΜ 
συμβάλλει στον σεβασμό και στην 
προαγωγή της ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
ΣΛΕΕ. 

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την τόνωση της οικονομικής 
διαφοροποίησης των εδαφών που 
πλήττονται από τη μετάβαση, το ΤΔΜ θα 
πρέπει να παρέχει στήριξη σε ΜΜΕ για 
την πραγματοποίηση παραγωγικών 
επενδύσεων. Οι παραγωγικές επενδύσεις 
θα πρέπει να νοούνται ως επενδύσεις σε 
πάγια κεφάλαια ή άυλα περιουσιακά 
στοιχεία επιχειρήσεων με σκοπό την 
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και στη 
συμβολή, με τον τρόπο αυτό, στον 
ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου και 
στην απασχόληση. Όταν οι επιχειρήσεις 
δεν είναι ΜΜΕ, οι παραγωγικές 
επενδύσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται 
μόνο εφόσον είναι απαραίτητες για να 
μετριαστούν οι απώλειες θέσεων εργασίας 
εξαιτίας της μετάβασης, χάρη στη 
δημιουργία ή στην προστασία σημαντικού 
αριθμού θέσεων εργασίας, και εφόσον δεν 
οδηγούν ούτε οφείλονται σε 
μετεγκατάσταση. Οι επενδύσεις σε 
υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 

(12) Για την τόνωση της οικονομικής 
διαφοροποίησης και της ανατοποθέτησης 
των εδαφών που πλήττονται από τη 
μετάβαση, το ΤΔΜ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη σε ΜΜΕ για την πραγματοποίηση 
παραγωγικών επενδύσεων. Οι παραγωγικές 
επενδύσεις θα πρέπει να νοούνται ως 
επενδύσεις σε πάγια κεφάλαια ή άυλα 
περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων με 
σκοπό την παραγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών και στη συμβολή, με τον τρόπο 
αυτό, στον ακαθάριστο σχηματισμό 
κεφαλαίου και στην απασχόληση. Όταν οι 
επιχειρήσεις δεν είναι ΜΜΕ, οι 
παραγωγικές επενδύσεις θα πρέπει να 
υποστηρίζονται μόνο εφόσον είναι 
απαραίτητες για να μετριαστούν οι 
απώλειες θέσεων εργασίας εξαιτίας της 
μετάβασης, χάρη στη δημιουργία ή στην 
προστασία σημαντικού αριθμού θέσεων 
εργασίας, και εφόσον δεν οδηγούν ούτε 
οφείλονται σε μετεγκατάσταση. Οι 
επενδύσεις σε υφιστάμενες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που καλύπτονται από το σύστημα 
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εκπομπών της Ένωσης, θα πρέπει να 
επιτρέπονται, εάν συμβάλλουν στη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία έως το 2050 και επιτυγχάνουν 
σημαντικά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με 
τους δείκτες αναφοράς που καθορίστηκαν 
για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 
εκπομπής βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14 και εάν έχουν ως 
αποτέλεσμα την προστασία σημαντικού 
αριθμού θέσεων εργασίας. Κάθε τέτοια 
επένδυση θα πρέπει να αιτιολογείται 
δεόντως στο σχετικό εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης. Για να προστατεύεται 
η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και 
η πολιτική για τη συνοχή, η στήριξη που 
παρέχεται σε επιχειρήσεις θα πρέπει να 
συνάδει με τους κανόνες της Ένωσης για 
τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται 
στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ, 
ειδικότερα δε, η στήριξη για παραγωγικές 
επενδύσεις επιχειρήσεων που δεν είναι 
ΜΜΕ θα πρέπει να περιορίζεται σε 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές 
χαρακτηρισμένες ως ενισχυόμενες για τους 
σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 3 
στοιχεία α) και γ) της ΣΛΕΕ.

εμπορίας εκπομπών της Ένωσης, θα πρέπει 
να επιτρέπονται, εάν συμβάλλουν στη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία έως το 2050 και επιτυγχάνουν 
σημαντικά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με 
τους δείκτες αναφοράς που καθορίστηκαν 
για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 
εκπομπής βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14 και εάν έχουν ως 
αποτέλεσμα την προστασία σημαντικού 
αριθμού θέσεων εργασίας. Κάθε τέτοια 
επένδυση θα πρέπει να αιτιολογείται 
δεόντως στο σχετικό εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης και θα πρέπει να είναι 
βιώσιμη και συνεπής προς την αρχή της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή 
απόδοση. Για να προστατεύεται η 
ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και η 
πολιτική για τη συνοχή, η στήριξη που 
παρέχεται σε επιχειρήσεις θα πρέπει να 
συνάδει με τους κανόνες της Ένωσης για 
τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται 
στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ, 
ειδικότερα δε, η στήριξη για παραγωγικές 
επενδύσεις επιχειρήσεων που δεν είναι 
ΜΜΕ θα πρέπει να περιορίζεται σε 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές 
χαρακτηρισμένες ως ενισχυόμενες για τους 
σκοπούς όλων των κατηγοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 107 παράγραφος 
3 της ΣΛΕΕ. Οι παραγωγικές επενδύσεις 
για επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ 
των επιχειρήσεων.

_________________ _________________
14 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 
32).

14 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 
32).

Τροπολογία 20
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι κανόνες της ΕΕ για τις 
κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να είναι 
ελαστικοί, προκειμένου να διασφαλίζουν 
ότι οι περιφέρειες σε μετάβαση μπορούν 
να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις. 
Κατά την κατάρτιση νέων 
κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή 
θα πρέπει, επομένως, να λάβει υπόψη 
επίσης τα προβλήματα που συνδέονται με 
διαρθρωτικές αλλαγές στις εν λόγω 
περιφέρειες, διασφαλίζοντας παράλληλα 
τον δίκαιο ανταγωνισμό στην εσωτερική 
αγορά. Οι κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις θα πρέπει να δίνουν τη 
δυνατότητα σε όλες τις περιφέρειες που 
λαμβάνουν βοήθεια μέσω του ΤΔΜ να 
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την 
απειλή της απώλειας θέσεων εργασίας σε 
αρχικό στάδιο. Θα πρέπει να επιτρέπεται 
επαρκής ευελιξία στο πλαίσιο των 
εφαρμοστέων κανόνων, ανεξάρτητα από 
το καθεστώς των ενισχυόμενων 
περιφερειών.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για περισσότερη ευελιξία στον 
προγραμματισμό των πόρων του ΤΔΜ στο 
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη», θα πρέπει 
να υπάρχει η δυνατότητα κατάρτισης 
ενός αυτόνομου προγράμματος του ΤΔΜ 
ή η δυνατότητα προγραμματισμού των 
πόρων του ΤΔΜ για μία ή δύο ειδικές 
προτεραιότητες στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος υποστηριζόμενου από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 

(13) Για περισσότερη ευελιξία και 
συνοχή στον προγραμματισμό των πόρων 
του ΤΔΜ στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη», τα κράτη μέλη, σε στενή 
συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές 
αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους, θα 
πρέπει να προγραμματίσουν τους πόρους 
του ΤΔΜ για μία ή δύο ειδικές 
προτεραιότητες στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος υποστηριζόμενου από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
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Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+») ή το Ταμείο 
Συνοχής. Σύμφωνα με το άρθρο 21α του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], οι πόροι 
του ΤΔΜ θα πρέπει να ενισχυθούν με 
συμπληρωματική χρηματοδότηση από το 
ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+. Τα αντίστοιχα ποσά 
που θα μεταφερθούν από το ΕΤΠΑ και το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει να συνάδουν με το είδος 
των πράξεων που καθορίζονται στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης.

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+») ή το Ταμείο 
Συνοχής. Σύμφωνα με το άρθρο 21α του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], οι πόροι 
του ΤΔΜ μπορούν να ενισχυθούν με 
συμπληρωματική χρηματοδότηση από το 
ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, όταν μια τέτοια 
συμπληρωματική χρηματοδότηση 
αιτιολογείται και δεν βλάπτει την 
επίτευξη των στόχων για τους οποίους το 
ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ κατανέμονται. Ένα 
αυτόνομο πρόγραμμα ΤΔΜ θα μπορούσε 
εναλλακτικά να προετοιμαστεί, όπου οι 
αντικειμενικές συνθήκες αιτιολογούν μια 
τέτοια ενέργεια.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α)  Τα ποσά που θα μεταφερθούν από 
το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, αντιστοίχως, θα 
πρέπει να συνάδουν με το είδος των 
πράξεων που καθορίζονται στα εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης. 

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Η εφαρμογή των πόρων του ΤΔΜ 
θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τη διοικητική 
επιβάρυνση και το κόστος για τους 
δικαιούχους του ταμείου και για όλους 
τους φορείς που εμπλέκονται σύμφωνα με 
τα μέτρα απλούστευσης που θεσπίστηκαν 
με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ].

Τροπολογία 24
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Η στήριξη του ΤΔΜ θα πρέπει να 
εξαρτάται από την αποτελεσματική 
εφαρμογή της διαδικασίας μετάβασης σε 
ένα συγκεκριμένο έδαφος με σκοπό την 
επίτευξη κλιματικά ουδέτερης οικονομίας. 
Σχετικά μ’ αυτό, τα κράτη μέλη θα 
καταρτίζουν, σε στενή συνεργασία με όλα 
τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη και με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, με λεπτομερή 
περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης, τα 
οποία να συνάδουν με τα εθνικά τους 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Για 
τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
δημιουργήσει μια Πλατφόρμα Δίκαιης 
Μετάβασης, η οποία να στηρίζεται στην 
υφιστάμενη πλατφόρμα για τις περιοχές 
εξόρυξης άνθρακα που βρίσκονται σε 
μετάβαση και να παρέχει τη δυνατότητα 
διμερών και πολυμερών ανταλλαγών 
εμπειριών σχετικά με τα αντληθέντα 
διδάγματα και τις βέλτιστες πρακτικές σε 
όλους τους τομείς που επηρεάζονται. 
Επιπλέον, τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να συνάδουν με τις 
εδαφικές στρατηγικές που αναφέρονται 
στο άρθρο [23] του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[νέος ΚΚΔ], συμπεριλαμβανομένων των 
στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης (S3), 
των ΕΣΕΚ και του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προκειμένου 
να διαμορφωθεί και να υλοποιηθεί το 
ΤΔΜ, περιλαμβανομένου ενός 
στρατηγικού συντονισμού των τοπικών, 
περιφερειακών, εθνικών και ενωσιακών 
προσπαθειών για τη διαφοροποίηση των 
περιφερειακών οικονομιών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη 
μετάβαση.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
στηρίξουν τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας της Ένωσης μέχρι το 
2050, προκειμένου να καταστήσουν 
επιτυχή την οικολογική μετάβαση. Τα 
κράτη μέλη που δεν έχουν δεσμευτεί στην 
υλοποίηση αυτού του στόχου θα πρέπει 
να λάβουν μόνο μερική πρόσβαση στα 
εθνικά κονδύλιά τους στο πλαίσιο του 
ΤΔΜ. Στην περίπτωση αυτή, περιφέρειες 
στα κράτη μέλη που έχουν δεσμευτεί να 
υλοποιήσουν αυτό τον στόχο θα πρέπει να 
προτιμώνται.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, την 
ενίσχυση της απασχόλησης και την 
αποτροπή της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης, ιδίως όσον αφορά τη 
μετατροπή ή το κλείσιμο εγκαταστάσεων 
που σχετίζονται με την παραγωγή ορυκτών 
καυσίμων ή με άλλες δραστηριότητες 
έντασης εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα πρέπει 
να ορίζονται με ακρίβεια και να 
αποτελούν τμήματα ευρύτερων μονάδων 
όπως οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 ή 
να αντιστοιχούν σε αυτές. Τα σχέδια θα 
πρέπει να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
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τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή.

πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Τα σχέδια θα 
πρέπει να αναλύουν συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες με άλλα ενωσιακά 
προγράμματα και πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και, 
κατά περίπτωση, του Ταμείου 
Εκσυγχρονισμού, για την κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών που 
εντοπίστηκαν. Μόνο οι επενδύσεις που 
συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης θα 
πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής κατά περίπτωση και το 
ΤΔΜ, ανάλογα με την περίπτωση) τα 
οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει τεχνική 
βοήθεια, εφόσον ζητηθεί από τα κράτη 
μέλη, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν 
την απαραίτητη διοικητική ικανότητα ή 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 
κατάρτιση των εδαφικών σχεδίων 
δίκαιης μετάβασης.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Λαμβανομένων υπόψη των 
τεράστιων προσπαθειών που πρέπει να 
καταβάλουν οι ΜΜΕ για την 
καταπολέμηση των συνεπειών της κρίσης 
Covid-19, οι τοπικές, περιφερειακές και 
εθνικές αρχές, οι επιχειρήσεις και άλλες 
οντότητες που υποβάλλουν αίτηση για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΤΔΜ, θα 
πρέπει να στηρίζονται μέσω μιας άμεσης, 
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ολοκληρωμένης και εύκολα διαχειρίσιμης 
διαδικασίας εφαρμογής και υποβολής 
εκθέσεων, η οποία παρέχει τη 
δυνατότητα στοχοθετημένης στήριξης.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να ενισχυθεί ο 
προσανατολισμός της χρήσης πόρων του 
ΤΔΜ στα αποτελέσματα, η Επιτροπή, 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζει 
δημοσιονομικές διορθώσεις σε περίπτωση 
σοβαρής υστέρησης ως προς τους 
αριθμητικούς στόχους που έχουν 
καθοριστεί για τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ.

(16) Για να εξασφαλιστεί η επίτευξη 
των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων από 
τη χρήση πόρων του ΤΔΜ, η Επιτροπή, 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζει 
δημοσιονομικές διορθώσεις σε περίπτωση 
σοβαρής υστέρησης ως προς τους 
αριθμητικούς στόχους που έχουν 
καθοριστεί για τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Με σκοπό να καθοριστεί 
κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο για το 
ΤΔΜ, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για 
τον καθορισμό της ετήσιας κατανομής των 
διαθέσιμων κονδυλίων ανά κράτος μέλος 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι.

(18) Με σκοπό να καθοριστεί 
κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο για το 
ΤΔΜ, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση 
αρμοδιότητες για τον καθορισμό της 
ετήσιας κατανομής των διαθέσιμων 
κονδυλίων ανά κράτος μέλος σύμφωνα με 
το παράρτημα Ι.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία».

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία». Οι 
επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύουν στον 
μετριασμό της απώλειας των θέσεων 
εργασίας που προκύπτουν από τη 
μετάβαση, στηρίζοντας τη μετατροπή και 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 
25.000.000.000 EUR σε τιμές 2018. Το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΤΔΜ 
μπορεί να αυξηθεί επιπροσθέτως από 
εθελοντικές εισφορές από τα κράτη μέλη 
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Ένωσης και άλλοι πόροι σύμφωνα με την 
ισχύουσα βασική πράξη.

και από άλλους πόρους σύμφωνα με την 
ισχύουσα βασική πράξη, τα οποία 
συνιστούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό 
προορισμό επιπλέον των περιπτώσεων 
που αναγράφονται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

0,35 % του ποσού που αναγράφεται στο 
πρώτο εδάφιο διατίθεται για τεχνική 
βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Ένα ελάχιστο ποσοστό 0,35 % του ποσού 
που αναγράφεται στο πρώτο εδάφιο 
διατίθεται για τεχνική βοήθεια με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, με 
δυνατότητα αύξησης αυτού του ποσοστού 
κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους 
βάσει της ιδιαιτερότητας του εδαφικού 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, 
μέσω εκτελεστικής πράξης, με την οποία 
ορίζεται η ετήσια κατανομή των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων 
πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 
2, ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα 
I.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 10 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, 
εγκρίνοντας απόφαση που καθορίζει την 
ετήσια κατανομή των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων 
πόρων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, ανά κράτος μέλος, σύμφωνα 
με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο 
παράρτημα I. 

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη 
δεσμευτεί στον ενωσιακό στόχο για την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως 
το 2050, η πρόσβαση στο ΤΔΜ 
περιορίζεται στο ένα τρίτο των εθνικών 
κονδυλίων τους («μη δεσμευμένο 
μέρος»), ενώ τα υπόλοιπα δύο τρίτα 
(«δεσμευμένο μέρος») καθίστανται 
διαθέσιμα κατόπιν της αποδοχής αυτής 
της δέσμευσης. Σε αυτή την περίπτωση, 
οι περιφέρειες που δεσμεύονται να 
υλοποιήσουν αυτό τον στόχο έχουν 
πρόσβαση κατά προτεραιότητα στο 
δεσμευμένο μέρος των εθνικών 
κονδυλίων.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
[21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], οι 
τυχόν πρόσθετοι πόροι που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, οι οποίοι διατίθενται 
στο ΤΔΜ από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης ή παρέχονται από άλλους πόρους 
δεν απαιτούν συμπληρωματική στήριξη 
από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ+.

διαγράφεται

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πόροι από το Μέσο Ανάκαμψης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 
του κανονισμού (ΕΕ) .../... [Ευρωπαϊκό 
Μέσο Ανάκαμψης] υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του ΤΔΜ με ποσό 30 000 000 000 
EUR, σε τιμές 2018, από το ποσό που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο α) σημείο vii) του εν λόγω 
κανονισμού, και με την επιφύλαξη του 
άρθρου 4 παράγραφοι 3, 4 και 8 του εν 
λόγω κανονισμού.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ως άνω ποσό θεωρείται άλλοι πόροι 
κατά την έννοια του άρθρου 3 
παράγραφος 2 και συνιστά εξωτερικά 
έσοδα για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με 
το άρθρο 21 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α. 
Διατίθενται για δημοσιονομική ανάληψη 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» για τα έτη 2021 έως 2024, 
επιπλέον των συνολικών πόρων που 
καθορίζονται στο άρθρο 3, ως εξής:
– 2021: 7 495 797 242 EUR· 
– 2022: 7 496 636 094 EUR· 
– 2023: 7 496 371 621 EUR· 
– 2024: 7 495 899 220 EUR.
____________________________
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1α Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 
541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1-
222).

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, από τους πόρους που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ποσό 
15 295 823 EUR σε τιμές 2018 θα 
διατεθεί για διοικητικές δαπάνες.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α– παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα ελάχιστο ποσοστό 0,35 % του 
ποσού που αναγράφεται στο πρώτο 
εδάφιο διατίθεται για τεχνική βοήθεια με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, με 
δυνατότητα αύξησης αυτού του ποσοστού 
κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους 
βάσει της ιδιαιτερότητας του εδαφικού 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης.
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ετήσια κατανομή από τα κράτη 
μέλη του ποσού που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνεται στην 
απόφαση της Επιτροπής που 
μνημονεύεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
καθορίζεται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
14 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, οι κανόνες αποδέσμευσης 
που ορίζονται στο [Κεφάλαιο IV του 
Τίτλου VII] του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[νέος ΚΚΔ] εφαρμόζονται στις 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
βάσει των πόρων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, οι πόροι 
αυτοί δεν χρησιμοποιούνται για διάδοχο 
πρόγραμμα ή δράση.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΤΔΜ υποστηρίζει 
δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με 
τον ειδικό στόχο του, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2, και οι οποίες συμβάλλουν στην 

1. Το ΤΔΜ υποστηρίζει 
δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με 
τον ειδικό στόχο του, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2, και οι οποίες συμβάλλουν στην 
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υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης, που καταρτίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 7.

υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης, που καταρτίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 7. Οι πόροι του ΤΔΜ θα είναι 
συμπληρωματικοί και δεν αντικαθιστούν 
δραστηριότητες που στηρίζονται στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΤΠΑ, 
ΕΚΤ+ ή άλλων προγραμμάτων της 
Ένωσης.

Τροπολογία 45

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών 
επιχειρήσεων, που οδηγούν σε οικονομική 
διαφοροποίηση και μετατροπή·

α) παραγωγικές και βιώσιμες 
επενδύσεις, ιδίως σε ΜΜΕ και νεοφυείς 
επιχειρήσεις, που οδηγούν στη δημιουργία 
αξιοπρεπών και βιώσιμων θέσεων 
εργασίας, σε οικονομική διαφοροποίηση 
και μετατροπή·

Τροπολογία 46

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω 
εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών·

β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων, στη διαφοροποίηση ήδη 
εγκατεστημένων επιχειρήσεων ή σε 
εναλλακτικές βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες, μεταξύ άλλων μέσω 
εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών·

Τροπολογία 47

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επενδύσεις σε δραστηριότητες γ) επενδύσεις σε δραστηριότητες 
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έρευνας και καινοτομίας και προώθηση της 
μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών·

έρευνας και καινοτομίας, μεταξύ άλλων σε 
ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, 
και προώθηση της μεταφοράς και 
υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογιών·

Τροπολογία 48

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επενδύσεις για την προώθηση 
συστημάτων μεταφορών τα οποία 
βελτιώνουν την αστική κινητικότητα και 
την καθιστούν περισσότερο βιώσιμη, 
μεταξύ άλλων χάρη στη χρήση έξυπνων 
τεχνολογικών λύσεων·

Τροπολογία 49

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις, ιδίως εάν τα μέτρα 
από την πλευρά της ζήτησης είναι 
ανεπαρκή, στην ανάπτυξη τεχνολογίας και 
υποδομών για οικονομικά προσιτή καθαρή 
και βιώσιμη ενέργεια, στη μείωση της 
εξάρτησης από την ενέργεια υψηλής 
έντασης άνθρακα και της ενεργειακής 
φτώχειας, στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, 
συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε 
βιώσιμες μεταφορές και υποδομές, 
μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης του 
εξηλεκτρισμού και της χρήσης 
βιοκαυσίμων, και επενδύσεις σε 
στοχευμένα μέτρα ενεργειακής απόδοσης 
και στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας·

Τροπολογία 50

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) επενδύσεις στην ενεργειακή 
απόδοση και σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων 
επενδύσεων στην τηλεθέρμανση·

Τροπολογία 51

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα·

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένων δικτύων υψηλής 
ταχύτητας, όπως καλώδια οπτικών ινών 
σε μεμονωμένα νοικοκυριά σε 
νησιωτικές, απομακρυσμένες, αγροτικές 
και αραιοκατοικημένες περιοχές·

Τροπολογία 52

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης·

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης, οι οποίες 
διασφαλίζουν παράλληλα τη συνέπεια 
προς την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

Τροπολογία 53

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) επενδύσεις σε κοινωνικές 
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υποδομές και ανάπτυξη δημόσιων 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος·

Τροπολογία 54

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους και όσους αναζητούν 
εργασία, ιδίως όσους έχουν ανεπαρκώς 
αξιοποιούμενο ή χαμηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης·

Τροπολογία 55

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) συνδρομή για την αναζήτηση 
εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία·

θ) ενεργητικές πολιτικές για την 
αγορά εργασίας και τις δεξιότητες, 
εστιαζόμενες στους μελλοντοστραφείς 
τομείς και την απασχόληση, καθώς και 
συνδρομή για την αναζήτηση εργασίας σε 
όσους αναζητούν εργασία·

Τροπολογία 56

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ενεργητική συμπερίληψη των 
αναζητούντων εργασία·

ι) ενεργητική συμπερίληψη των 
αναζητούντων εργασία, με διασφάλιση 
της ισότιμης πρόσβασης και της 
ισότητας των φύλων·
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Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής16·

γ) τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής16, εκτός από τις επιχειρήσεις 
που μπορούν να λάβουν στήριξη για 
πράσινες επενδύσεις, νέα τεχνολογία και 
υποδομή που μπορούν να συμβάλουν στη 
μείωση των εκπομπών αερίων, την 
ενεργειακή απόδοση ή την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

_____________________ _______________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 
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187 της 26.6.2014, σ. 1). 187 της 26.6.2014, σ. 1).

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επενδύσεις σε ευρυζωνικές 
υποδομές σε περιοχές στις οποίες 
υπάρχουν τουλάχιστον δύο ευρυζωνικά 
δίκτυα ισότιμης κατηγορίας.

ε) επενδύσεις σε ευρυζωνικές 
υποδομές σε περιοχές στις οποίες 
υπάρχουν τουλάχιστον δύο ευρυζωνικά 
δίκτυα ισότιμης κατηγορίας. Αυτή η 
εξαίρεση δεν ισχύει για νησιωτικές, 
απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες 
περιοχές όπου απαιτείται νέα 
μεμονωμένη υποδομή υψηλής ταχύτητας 
για να φτάσουν σε μεμονωμένα 
νοικοκυριά.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για 
τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
βρίσκονται τα οικεία εδάφη, με βάση τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος 
προγράμματος ή τροποποίησης 
προγράμματος. Οι πόροι που 
προγραμματίζονται λαμβάνουν τη μορφή 
ενός ή περισσότερων ειδικών 
προγραμμάτων ή μίας ή περισσότερων 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος.

Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για 
τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
βρίσκονται τα οικεία εδάφη, με βάση τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος 
προγράμματος ή τροποποίησης 
προγράμματος. Οι πόροι που 
προγραμματίζονται λαμβάνουν τη μορφή 
μίας ή περισσότερων προτεραιοτήτων στο 
πλαίσιο ενός προγράμματος με τη στήριξη 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) ή του 
Ταμείου Συνοχής ή ενός ή περισσότερων 
ειδικών προγραμμάτων όπου 
αντικειμενικές συνθήκες αιτιολογούν μια 
τέτοια ενέργεια.
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Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο προγραμματισμός των πόρων του ΤΔΜ 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 
[6] του κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ] 
και διασφαλίζει την άμεση συμμετοχή 
των αρχών των στοχευμένων εδαφών σε 
επίπεδο NUTS2 ή NUTS3, και 
συγκεκριμένα μέσω της κατανομής 
πόρων μέσω περιφερειακών 
προγραμμάτων, όπου εφαρμόζονται 
παρόμοια προγράμματα, ή 
πραγματοποιούνται μέσω της χρήσης 
ολοκληρωμένων εδαφικών εργαλείων που 
ορίζονται στα άρθρα [22 έως 28] του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ].

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα.

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα, 
καθώς και με τις σχετικές υφιστάμενες 
περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21α] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το 
σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι 
τουλάχιστον μιάμιση φορά το ποσό της 
υποστήριξης του ΤΔΜ στην 
προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν υπερβαίνει 
το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ μπορεί να περιλαμβάνει/-ουν 
τους πόρους του ΤΔΜ που αποτελούνται 
από το σύνολο ή μέρος των κονδυλίων του 
ΤΔΜ για τα κράτη μέλη και τους πόρους 
που μεταφέρονται εθελοντικά σύμφωνα με 
το άρθρο [21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ]. Το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ 
και του ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ δεν θέτει υπό 
αμφισβήτηση την επαρκή 
χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+. Οι 
μεταφερόμενες συνεισφορές δεν 
υπερβαίνουν το 20% των πόρων που 
αρχικά χορηγήθηκαν σε ένα κράτος μέλος 
για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ και δεν 
υπερβαίνουν το 60 % του ποσού στήριξης 
από την προτεραιότητα ΔΤΜ.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, σε 
πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της 
εταιρικής σχέσης και μαζί με όλες τις 
αρμόδιες αρχές και τους κοινωνικούς 
εταίρους, ιδίως σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, των οικείων 
εδαφών, σύμφωνα με το άρθρο [6] του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ], ένα ή 
περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη, που 
μπορούν να αποτελούν μέρος ή να 
αντιστοιχούν σε ευρύτερα επίπεδα, όπως 
αυτά τα οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές 
μονάδες επιπέδου 3 της κοινής 
ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών 
μονάδων («περιφέρειες επιπέδου NUTS 
3»), η οποία θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
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απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 868/2014 της Επιτροπής17, ή σε μέρη 
αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ. Τα εν 
λόγω εδάφη είναι εκείνα που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό με βάση 
τις οικονομικές, εργασιακές και 
κοινωνικές επιπτώσεις που απορρέουν από 
τη μετάβαση, ιδίως με βάση τις 
αναμενόμενες απώλειες θέσεων εργασίας 
στην παραγωγή και χρήση ορυκτών 
καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. 
Χρησιμοποιούνται αντικειμενικά και 
διαφανή κριτήρια για να οριστούν οι 
στοχευμένες περιοχές και να 
προσδιοριστεί η κατανομή της 
χρηματοδότησης μεταξύ αυτών. Εφόσον 
ζητηθεί από κάποιο κράτος μέλος, η 
Επιτροπή παρέχει τεχνική βοήθεια για 
την κατάρτιση των εδαφικών σχεδίων 
δίκαιης μετάβασης.

_________________ _________________
17 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).

17 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 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και 
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μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

των παρεπόμενων οφελών, ιδίως από 
άποψη υγείας και ευημερίας, της 
μετάβασης προς μια πλήρως βασισμένη σε 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, υψηλής 
απόδοσης από άποψη χρήσης των πόρων, 
ενεργειακά αποδοτική και κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία, με προσδιορισμό του 
δυνητικού αριθμού των θέσεων εργασίας 
που επηρεάζονται και των θέσεων 
εργασίας που χάνονται, καθώς και της 
δυνητικής δημιουργίας θέσεων εργασίας, 
των αναπτυξιακών αναγκών και των 
στόχων που πρέπει να επιτευχθούν έως το 
2030 σε σύνδεση με τον μετασχηματισμό ή 
τη διακοπή των δραστηριοτήτων έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα εν 
λόγω εδάφη·

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιγραφή της προσδοκώμενης 
συνεισφοράς από το ΤΔΜ για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών, των 
οικονομικών και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία·

δ) περιγραφή της προσδοκώμενης 
συνεισφοράς από το ΤΔΜ για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών, των 
οικονομικών και των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων και ευκαιριών της μετάβασης 
προς μια πλήρως βασισμένη σε 
ανανεώσιμες πηγές, υψηλά αποδοτική 
από άποψη χρήσης των πόρων και 
ενεργειακά αποδοτική, κυκλική και 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με 
λεπτομερή κατάλογο των προβλεπόμενων 
δράσεων·

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά 

ι) συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά 



PE648.513v02-00 40/45 AD\1207374EL.docx

EL

προγράμματα και πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης για την 
κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών που 
εντοπίστηκαν.

προγράμματα και πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και, 
κατά περίπτωση, του Ταμείου 
Εκσυγχρονισμού, για την κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών που εντοπίστηκαν 
στο έδαφος του σχεδίου.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην κατάρτιση και στην 
υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης συμμετέχουν οι οικείοι εταίροι 
σύμφωνα με το άρθρο [6] του κανονισμού 
(ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].

3. Στην κατάρτιση και στην 
υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης συμμετέχουν όλοι οι οικείοι 
εταίροι σύμφωνα με το άρθρο [6] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], καθώς και 
οι σχετικοί φορείς στο γεωγραφικό 
επίπεδο των επηρεαζόμενων εδαφών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, με μια προσέγγιση από 
τη βάση προς την κορυφή.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης 
συνάδουν με τις εδαφικές στρατηγικές που 
αναφέρονται στο άρθρο [23] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], με τις 
σχετικές στρατηγικές έξυπνης 
εξειδίκευσης, με τα ΕΣΕΚ και με τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων.

Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης 
συνάδουν με τις εδαφικές στρατηγικές που 
αναφέρονται στο άρθρο [23] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], με τις 
σχετικές στρατηγικές έξυπνης 
εξειδίκευσης, κατά προτίμηση 
καθορίζοντας το πλαίσιο των 
προτεραιοτήτων και τις διαδικασίες 
υλοποίησης, με τα ΕΣΕΚ και με τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και τις υφιστάμενες 
περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές.
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Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 
παράγραφος 4 εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό 
διάστημα από [την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 
παράγραφος 4 εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό 
διάστημα από [την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 
παράγραφος 4 εξουσιοδότηση 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 προβλεπόμενη στο άρθρο 3 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 
παράγραφος 4 εξουσιοδότηση 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 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 
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παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

παράγραφος 3 και του άρθρου 8 
παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR ανά 
κράτος μέλος ανακατανέμονται 
κατ’ αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια των 
κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει το 20 % των 
συνολικών κονδυλίων ΤΔΜ. Τα ποσά που 
υπερβαίνουν το όριο του 20 % 
ανακατανέμονται κατ’ αναλογία προς τα 
κονδύλια όλων των υπολοίπων κρατών 
μελών. Τα μερίδια των κρατών μελών 
υπολογίζονται εκ νέου αναλόγως·

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Τα δύο τρίτα των εθνικών 
κονδυλίων εξαρτώνται από την 
προσχώρηση και δέσμευση του κράτους 
μέλους στον στόχο της Ένωσης για 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Το 
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ποσό αυτό τίθεται σε αποθεματικό μέχρι 
το οικείο κράτος μέλος να αποδεχτεί αυτή 
τη δέσμευση. Σε αυτή την περίπτωση, οι 
περιφέρειες του κράτους μέλους που 
προσχωρούν και δεσμεύονται να 
υλοποιήσουν τον στόχο της Ένωσης για 
κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 
έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα 
κονδύλια.
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