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PR_COD_1amCom

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 
...,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ...,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της .…,

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0000/2020),

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 
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.
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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 Συμφωνία, 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 Συμφωνία, 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 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.

Or. en

Τροπολογία 2

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 

(4) Θα πρέπει να παρασχεθεί δανειακή 
διευκόλυνση του δημόσιου τομέα (στο 
εξής: διευκόλυνση). Η εν λόγω 
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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.

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.  Οι τομείς ή οι περιοχές 
που επηρεάζονται ιδιαίτερα από την 
κλιματική μετάβαση αλλά δεν 
περιλαμβάνονται στην ειδική στόχευση 
στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, 
μπορούν να επωφεληθούν από τη 
διευκόλυνση.

Or. en

Τροπολογία 3

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 

(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 τους στόχους της Ένωσης για το 
κλίμα και την ενέργεια και μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία στην Ένωση έως το 
2050, όπως περιγράφεται στα εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης. Οι 
υποστηριζόμενες επενδύσεις μπορούν να 
καλύπτουν καθαρές τεχνολογίες και 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των 
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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.

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
απαλλαγής των μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, δίκτυα 
τηλεθέρμανσης, πράσινη 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, την ψηφιακή καινοτομία 
και την ψηφιακή συνδεσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής 
γεωργίας ακριβείας, 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, εκτός εάν εμπίπτουν στο 
πεδίο των ευθυνών για περιβαλλοντικές 
ζημίες σύμφωνα με την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» του άρθρου 191 της 
ΣΛΕΕ, 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 
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προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση.

Or. en

Τροπολογία 4

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 
ιεράρχησης, σε περίπτωση που η ζήτηση 
υπερβαίνει τους χρηματοδοτικούς πόρους 
στο πλαίσιο των εθνικών κονδυλίων, 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 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 
και τις αναπτυξιακές ανάγκες που 
περιγράφονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης, τη συμβολή στην κλιματική 
μετάβαση, 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 
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πυλώνων του μηχανισμού.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 την περαιτέρω 
ανάθεση ορισμένων καθηκόντων 
εκτέλεσης κονδυλίων σε εκτελεστικούς 
οργανισμούς, 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. 

(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, τη θέσπιση 
προγραμμάτων εργασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 110 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, τον καθορισμό των 
λεπτομερειών των προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας και των διαδικασιών 
επιλογής 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 



PR\1210689EL.docx 11/25 PE655.767v01-00

EL

των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων. 

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 εταίρους 
χρηματοδότησης 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.

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 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.

Or. en

Τροπολογία 7

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, 

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

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 στην Ένωση έως το 2050.

Or. en

Τροπολογία 8

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], το οποίο 
εκπονείται από τα κράτη μέλη, από 
κοινού με τις αρμόδιες τοπικές και 
περιφερειακές αρχές των ενδιαφερομένων 
εδαφών και εγκρίνεται από την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 9

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.

Or. en
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Τροπολογία 10

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 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 ΕΕ, ιδίως 
στους στόχους της Ένωσης για το 2030 
για το κλίμα και την ενέργεια και στη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία στην Ένωση έως το 2050, με 
βάση τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού και ως απάντηση στην ανάγκη 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
χρηματοδοτείται από:

1. Με την επιφύλαξη των πρόσθετων 
πόρων που διατίθενται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης για την 
περίοδο 2021-2027, η συνιστώσα 
επιχορήγησης και η συμβουλευτική 
στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης αυτής χρηματοδοτείται από:

Or. en
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Τροπολογία 12

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 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] υπό μορφή ποσοστών επί των 
συνολικών διαθέσιμων πόρων.

Or. en

Τροπολογία 13

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 μετάβαση προς τους 
στόχους της Ένωσης για το 2030 για το 
κλίμα και την ενέργεια και μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία στην Ένωση έως το 
2050 και συμβάλλουν στους στόχους και 
τις ανάγκες των εδαφών που 
προσδιορίζονται σε εδαφικό σχέδιο δίκαιης 
μετάβασης, ακόμη κι αν δεν βρίσκονται 
σ’ αυτά τα εδάφη·

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 για την 
προπαρασκευή, την ανάπτυξη και την 
εκτέλεσή τους από άλλα προγράμματα 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση δεν υποστηρίζει 
δραστηριότητες οι οποίες αποκλείονται 
από το άρθρο [5] του κανονισμού (ΕΕ) 
.../... [κανονισμός για το ΤΔΜ].

Or. en

Τροπολογία 16

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 

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 για τη 
θέσπιση προγραμμάτων εργασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 110 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Τα 
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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.

προγράμματα εργασίας ορίζουν ειδικά 
κριτήρια και προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και ιεράρχησης, σε 
περίπτωση που η ζήτηση υπερβαίνει τους 
χρηματοδοτικούς πόρους στο πλαίσιο 
των εθνικών κονδυλίων, λαμβάνοντας 
υπόψη τα συναφή κριτήρια που 
θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... 
[κανονισμός σχετικά με τη θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων], την ικανότητα 
του έργου να εκπληρώσει τους στόχους 
και τις ανάγκες που προσδιορίζονται στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, τη 
συμβολή στην κλιματική μετάβαση, τον 
συνολικό στόχο προώθησης της 
περιφερειακής και εδαφικής σύγκλισης 
και τη συμβολή της επιχορήγησης στη 
βιωσιμότητα του έργου.
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.

Or. en

Τροπολογία 17

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 του 
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 
καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τις 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τις 
διαδικασίες επιλογής άλλων εταίρων 
χρηματοδότησης εκτός της ΕΤΕπ.
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Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τους 
εταίρους χρηματοδότησης πλην της 
ΕΤΕπ αντικατοπτρίζουν τους στόχους 
της διευκόλυνσης.
Ειδικότερα, κατά την επιλογή των 
εταίρων χρηματοδότησης, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη την ικανότητά τους:
α) να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο 
της εγγύησης της ΕΕ μέσω ιδίων πόρων·
β) να διασφαλίσουν την κατάλληλη 
γεωγραφική διαφοροποίηση της 
διευκόλυνσης και να επιτρέψουν τη 
χρηματοδότηση μικρότερων έργων·
γ) 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·
δ) να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και 
την πρόσβαση του κοινού στις 
πληροφορίες που αφορούν κάθε έργο·
ε) να διασφαλίσουν τη συνοχή της 
δανειοδοτικής τους πολιτικής με τους 
στόχους της Ένωσης για το κλίμα και την 
ενέργεια για το 2030 και τον στόχο για 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία στην 
Ένωση έως το 2050·
στ) 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.

Or. en
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Τροπολογία 18

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 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.

Or. en

Τροπολογία 19

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 
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 του και τους δείκτες 
επιδόσεων, ιδίως τη συμβολή της στην 
αντιμετώπιση των αναγκών μετάβασης 
και στους περιβαλλοντικούς στόχους της 
ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, οι εταίροι 
χρηματοδότησης και οι δικαιούχοι 
παρέχουν σε ετήσια βάση όλες τις 
πληροφορίες και τα δεδομένα που 
απαιτούνται.

Or. en
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Τροπολογία 20

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, ιδίως σε σχέση με την αρχή 
της προσθετικότητας. 

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση αναλύει επίσης τον τρόπο 
με τον οποίο η στήριξη της Ένωσης που 
παρέχεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής βιωσιμότητας της ΕΕ, 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. 

Or. en
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Τροπολογία 22

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, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ανεξάρτητη τελική έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά με τα αποτελέσματα 
και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 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.

Or. en

Τροπολογία 23

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, αποτελούν τη βάση της 
συνολικής εξασφάλισης σύμφωνα με το 
άρθρο 127 του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

1. Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη 
στήριξη της Ένωσης που παρέχεται στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης, διενεργούνται 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με 
το άρθρο 287 της ΣΛΕΕ. Το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εκδίδει ειδική έκθεση σχετικά 
με την υλοποίηση της διευκόλυνσης [...] 
έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εταίροι χρηματοδότησης 
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.

2. Οι εταίροι χρηματοδότησης, 
σύμφωνα με τις  συμβατικές συμφωνίες, 
και οι δικαιούχοι παρέχουν στην Επιτροπή 
και στο Ελεγκτικό Συνέδριοόλα τα 
διαθέσιμα έγγραφα ή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται ώστε οι δύο αυτές αρχές να 
είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 
13, στο άρθρο 13α και στο άρθρο 14 
ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2028. 

Or. en

Τροπολογία 26

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 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 4 και στα άρθρα 
13, 13α και 14 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
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ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Οι εταίροι χρηματοδότησης 
γνωστοποιούν όλες τις σχετικές 
πληροφορίες για κάθε χρηματοδοτούμενο 
έργο και δημοσιοποιούν τις πληροφορίες 
αυτές στον δικτυακό τους τόπο.

Or. en

Τροπολογία 28

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 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 
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ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα που προβλέπει η παρούσα πρόταση αποτελεί 
τον τρίτο πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Θα στηρίξει τις δημόσιες 
επενδύσεις, μέσω όρων προτιμησιακής δανειοδότησης, και θα ωφελήσει τα εδάφη που 
επηρεάζονται δυσμενέστερα από τη μετάβαση στην κλιματική αλλαγή όπως προσδιορίζονται 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης.
Η διευκόλυνση αυτή θα αποτελείται από μια συνιστώσα επιχορήγησης και μια συνιστώσα 
δανείου. Η επιχορήγηση, η οποία χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, από 
έσοδα για ειδικό προορισμό και δημοσιονομικούς πόρους, θα μειώσει την οικονομική 
επιβάρυνση των δικαιούχων από την αποπληρωμή του δανείου που θα παρέχεται από εταίρο 
χρηματοδότησης. Ενώ η συνιστώσα επιχορήγησης ύψους 1,525 δισεκατομμυρίων EUR 
πρόκειται να υλοποιηθεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ως εταίρο 
χρηματοδότησης ποσού 10 δισεκατομμυρίων EUR, προβλέπεται η δυνατότητα συνεργασίας 
και με άλλους εταίρους χρηματοδότησης, με σκοπό τη διερεύνηση άλλων τρόπων 
συνεργασίας σε βάθος χρόνου, ιδίως σε περίπτωση μελλοντικής αύξησης των πόρων της 
Ένωσης ή σε περίπτωση που προκύψουν συγκεκριμένες προκλήσεις όσον αφορά την 
υλοποίηση. 

Με τη συνεισφορά 1,525 δισεκατομμυρίων EUR στη συνιστώσα επιχορήγησης από τη 
στήριξη της Ένωσης και με τον δανεισμό από την ΕΤΕπ 10 δισεκατομμυρίων EUR από 
ιδίους πόρους, η δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα αποσκοπεί στην κινητοποίηση 
μεταξύ 25 και 30 δισεκατομμυρίων EUR δημόσιων επενδύσεων στην περίοδο 2021-2027. 

Η διευκόλυνση θα στηρίζει τις οντότητες του δημόσιου τομέα και θα καλύπτει ευρύ φάσμα 
επενδύσεων, υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών που προκύπτουν από τις προκλήσεις τις οποίες θέτει η μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης.

Οι συνεισηγητές εκφράζουν, σε γενικές γραμμές, την ικανοποίησή τους για την πρόταση. Οι 
τροπολογίες τους στο παρόν στάδιο επικεντρώνονται

 στην ενίσχυση της εστίασης σε τομείς και περιοχές που επηρεάζονται ιδιαίτερα από 
τη διαδικασία μετάβασης προς τους στόχους της ΕΕ για το 2030 για το κλίμα και την 
ενέργεια και μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050, αλλά δεν 
περιλαμβάνονται στην ειδική στόχευση στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα

 στην επέκταση των επενδύσεων που πρόκειται να υποστηριχθούν στις καθαρές 
τεχνολογίες και υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και της απαλλαγής των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, την πράσινη και 
βιώσιμη κινητικότητα, τις επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, τη 
μεταφορά προηγμένων και προς άμεση διάθεση στην αγορά τεχνολογιών και τις 
επενδύσεις στην ψηφιοποίηση

 στον αποκλεισμό από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού των τομέων που 
εξαιρούνται βάσει του κανονισμού για το ΤΜΔ

 στην ανάδειξη της προσθετικότητας και, ως εκ τούτου, της επιδιωκόμενης μόχλευσης, 
καθώς και στην πρόβλεψη παρέκκλισης για τη συμβουλευτική και τεχνική στήριξη 
και συνδρομή για την προπαρασκευή, την ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων ώστε 
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να μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλα προγράμματα της Ένωσης
 στην ενίσχυση της προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή, με έμφαση στη 

συμμετοχή των αρμόδιων τοπικών και περιφερειακών αρχών των ενδιαφερόμενων 
εδαφών κατά την προετοιμασία του «σχεδίου εδαφικής μετάβασης»

 στη λεπτομερή περιγραφή των κριτηρίων επιλογής έργων και ιεράρχησής τους, σε 
περίπτωση που η ζήτηση υπερβαίνει τους χρηματοδοτικούς πόρους στο πλαίσιο των 
εθνικών κονδυλίων, με παράλληλη επισήμανση του από τη βάση προς την κορυφή και 
βάσει της ζήτησης χαρακτήρα της παρούσας πρότασης που περικλείει τη συμβολή 
στην κλιματική μετάβαση, τα συναφή κριτήρια που θεσπίζονται στον [κανονισμός 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων], την 
ικανότητα του έργου να εκπληρώσει τους στόχους και τις αναπτυξιακές ανάγκες που 
περιγράφονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, τον συνολικό στόχο 
προώθησης της περιφερειακής και εδαφικής σύγκλισης και τη συμβολή της 
επιχορήγησης στη βιωσιμότητα των έργων 

 στην αποσαφήνιση των κριτηρίων επιλογής των εταίρων χρηματοδότησης εκτός της 
ΕΤΕπ αντικατοπτρίζουν τους στόχους της διευκόλυνσης

 στη διασφάλιση της διαφάνειας και επαρκούς εποπτείας και δυνατοτήτων διόρθωσης 
για το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση της διευκόλυνσης μέσω 
του καθορισμού των στόχων και του προσδιορισμού των κριτηρίων, των απαιτήσεων 
υποβολής εκθέσεων και δημοσιοποίησης, των αξιολογήσεων και του λογιστικού 
ελέγχου, καθώς και μέσω της στήριξης του ρόλου του Κοινοβουλίου με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Οι δύο συνεισηγητές θεωρούν ότι το παρόν σχέδιο έκθεσης αποτελεί το σημείο εκκίνησης για 
τη διαμόρφωση μιας σωστής θέσης του Κοινοβουλίου και της εντολής για μια επιτυχή 
διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο σχετικά με την τελική βασική πράξη. 
Υποβάλλουν το παρόν σχέδιο έκθεσης ως συμβιβασμό για να εξασφαλιστεί παράλληλα 
ευελιξία στην εφαρμογή της διευκόλυνσης και των προτύπων λογοδοσίας, με πρόσθετες 
κατευθύνσεις ώστε να επιτευχθεί η υποβολή έργων από τη βάση προς την κορυφή στο 
πλαίσιο αυτού του τρίτου πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. 


