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Τροπολογία 231
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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 
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.

(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, διατηρώντας και 
διευρύνοντας παράλληλα τις ευκαιρίες 
απασχόλησης στα επηρεαζόμενα εδάφη, 
προκειμένου να διατηρηθεί η ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς. 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 
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 χωριστών προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή.
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Τροπολογία 232
José Manuel Fernandes

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 
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.

(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, διατηρώντας και 
διευρύνοντας παράλληλα τις ευκαιρίες 
απασχόλησης στα επηρεαζόμενα εδάφη, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κοινωνικός 
αποκλεισμός. 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 
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.
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Τροπολογία 233
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

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 
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.

(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 ή δραστηριότητες των 
οποίων τα τελικά βιομηχανικά προϊόντα 
επηρεάζονται άμεσα από τη μετάβαση σε 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. 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 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) 
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Τροπολογία 234
Andrea Caroppo

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 
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) 

(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. 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.
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Τροπολογία 235
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela

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 
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 

(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 δίνουν 
προτεραιότητα στη μείωση κάθε 
κοινωνικοοικονομικού κλυδωνισμού που 
απορρέει από 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 
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από την Επιτροπή. το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής 
και το ΤΔΜ, ανάλογα με την περίπτωση) 
τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 236
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Επιπλέον, σύμφωνα με τον 
ισχύοντα σχεδιασμό, οι διαχειριστικές 
αρχές και τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποβάλουν τα οικεία εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης έως το τέλος του 
2020. Η απαίτηση αυτή θέτει φραγμό 
στην εφαρμογή και, καθώς η έγκριση 
αυτών των σχεδίων αποτελεί προϋπόθεση 
για την αποδέσμευση της 
χρηματοδότησης, θα πρέπει να διατεθεί 
προχρηματοδότηση υπό όρους για 
τεχνική βοήθεια πριν από την έγκρισή 
τους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο εν 
λόγω φραγμός, με στόχο μια ρεαλιστικά 
προοδευτική μετάβαση χωρίς 
αποκλεισμούς σύμφωνα με τους στόχους 
της ΕΕ για το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 237
Sandra Pereira

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, 

διαγράφεται
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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.

Or. pt

Τροπολογία 238
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 239
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Samira Rafaela

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 

(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 διασφαλίσει ότι οι 
περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις, από 
την άποψη των ειδικών στόχων του ΤΔΜ 
λαμβάνουν βοήθεια ώστε να μην 
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καθοριστεί για τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ. σημειώσουν υπερβολική υστέρηση, ώστε 
να αποτραπεί ο κίνδυνος περαιτέρω 
γεωγραφικών ανισορροπιών, οι οποίες θα 
προκύψουν αν περιφέρειες που έχουν στο 
παρελθόν σημειώσει καλές επιδόσεις, ή 
περιφέρειες που βρίσκονται ήδη καθ’ 
οδόν προς μια πράσινη μετάβαση, ή δεν 
εξαρτώνται τόσο πολύ από τον άνθρακα ή 
άλλα καύσιμα λαμβάνουν περισσότερα 
κεφάλαια, ενώ οι περιφέρειες που 
στηρίζονται ακόμη έντονα σε μη βιώσιμα 
ενεργειακά μείγματα, ή καθυστερούν να 
ξεκινήσουν την οικεία πράσινη μετάβαση, 
σημειώνουν ακόμη μεγαλύτερη υστέρηση 
και λαμβάνουν ακόμη λιγότερα κεφάλαια 
για να τις συνδράμουν στη μετάβασή 
τους.

Or. en

Τροπολογία 240
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

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 βελτιστοποιηθεί ο 
προσανατολισμός της χρήσης πόρων του 
ΤΔΜ στα αποτελέσματα και για να 
ενισχυθεί ο προσανατολισμός 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.

Or. en

Τροπολογία 241
Στέλιος Κυμπουρόπουλος
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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 ενισχυθεί ο 
προσανατολισμός της χρήσης πόρων του 
ΤΔΜ στα αποτελέσματα, η Επιτροπή, 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
και τον κανονισμό (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ], 
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.

Or. en

Τροπολογία 242
Andrea Caroppo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, συγκεκριμένα η υποστήριξη 
εδαφών που θα πρέπει να διέλθουν 
οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό 
για τη μετάβασή τους προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία, δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς μόνο από τα κράτη 
μέλη. Οι κύριοι λόγοι στο πλαίσιο αυτό 
είναι, αφενός, οι ανισότητες στο επίπεδο 
ανάπτυξης των διαφόρων εδαφών και η 
καθυστέρηση που εμφανίζουν τα πλέον 
μειονεκτικά εδάφη, καθώς και οι 
περιορισμοί των δημοσιονομικών πόρων 
των κρατών μελών και των εδαφών και, 
αφετέρου, η ανάγκη για ένα συνεκτικό 
πλαίσιο υλοποίησης που θα καλύπτει 
περισσότερα ενωσιακά Ταμεία υπό 
καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης. 
Επειδή οι στόχοι αυτοί μπορούν να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 

(19) Οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, συγκεκριμένα η υποστήριξη 
εδαφών που θα πρέπει να διέλθουν 
οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό 
για τη μετάβασή τους προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία, δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς μόνο από τα κράτη 
μέλη. Οι κύριοι λόγοι στο πλαίσιο αυτό 
είναι, αφενός, οι ανισότητες στο επίπεδο 
ανάπτυξης των διαφόρων εδαφών και η 
καθυστέρηση που εμφανίζουν τα πλέον 
μειονεκτικά εδάφη, καθώς και οι 
περιορισμοί, που επιβάλλουν οι Συνθήκες, 
των δημοσιονομικών πόρων των κρατών 
μελών και των εδαφών και, αφετέρου, η 
ανάγκη για ένα συνεκτικό πλαίσιο 
υλοποίησης που θα καλύπτει περισσότερα 
ενωσιακά Ταμεία υπό καθεστώς 
επιμερισμένης διαχείρισης. Επειδή οι 
στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν 
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επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, που ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

Or. it

Τροπολογία 243
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, συγκεκριμένα η υποστήριξη 
εδαφών που θα πρέπει να διέλθουν 
οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό 
για τη μετάβασή τους προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία, δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς μόνο από τα κράτη 
μέλη. Οι κύριοι λόγοι στο πλαίσιο αυτό 
είναι, αφενός, οι ανισότητες στο επίπεδο 
ανάπτυξης των διαφόρων εδαφών και η 
καθυστέρηση που εμφανίζουν τα πλέον 
μειονεκτικά εδάφη, καθώς και οι 
περιορισμοί των δημοσιονομικών πόρων 
των κρατών μελών και των εδαφών και, 
αφετέρου, η ανάγκη για ένα συνεκτικό 
πλαίσιο υλοποίησης που θα καλύπτει 
περισσότερα ενωσιακά Ταμεία υπό 
καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης. 
Επειδή οι στόχοι αυτοί μπορούν να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 

(19) Οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, συγκεκριμένα η υποστήριξη 
εδαφών που θα πρέπει να διέλθουν 
οικονομικό, κοινωνικό και εργασιακό 
μετασχηματισμό για τη μετάβασή τους 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς μόνο 
από τα κράτη μέλη. Οι κύριοι λόγοι στο 
πλαίσιο αυτό είναι, αφενός, οι ανισότητες 
στο επίπεδο ανάπτυξης των διαφόρων 
εδαφών και η καθυστέρηση που 
εμφανίζουν τα πλέον μειονεκτικά εδάφη, 
καθώς και οι περιορισμοί των 
δημοσιονομικών πόρων των κρατών μελών 
και των εδαφών και, αφετέρου, η ανάγκη 
για ένα συνεκτικό πλαίσιο υλοποίησης που 
θα καλύπτει περισσότερα ενωσιακά 
Ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης 
διαχείρισης. Επειδή οι στόχοι αυτοί 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
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όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Or. es

Τροπολογία 244
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για 
την παροχή στήριξης σε κοινότητες και 
εδάφη που χρειάζονται πρόσθετη στήριξη 
για να υλοποιήσουν τη διαδικασία 
μετάβασης προς μια πλήρως βασισμένη σε 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, υψηλής 
απόδοσης από άποψη χρήσης των πόρων, 
ενεργειακά αποδοτική και κυκλική, 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης 
έως το 2050 και να μετατρέψουν τις 
προκλήσεις σε ευκαιρίες, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τη δημιουργία αξιοπρεπών και 
βιώσιμων πράσινων θέσεων εργασίας, 
την αναβάθμιση και την απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων από τους εργαζομένους, και 
την εκπαίδευση και κατάρτιση, με στόχο 
την προώθηση ενός νέου οικονομικού 
μοντέλου που εξασφαλίζει ευημερία και 
ευμάρεια, ενώ παράλληλα μειώνει τις 
αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα και το 
περιβάλλον. 

Or. en

Τροπολογία 245
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για 
την παροχή στήριξης σε εδάφη που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα 
οποία απορρέουν από τη διαδικασία 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία της Ένωσης έως το 2050, και 
για την ταυτόχρονη συμβολή στην 
προαγωγή του κοινωνικού προτύπου της 
Ευρώπης για τις σημερινές και τις 
μελλοντικές γενιές.

Or. en

Τροπολογία 246
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 247
Andrea Caroppo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1



AM\1205199EL.docx 15/148 PE652.310v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για 
την παροχή στήριξης σε εδάφη που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα 
οποία απορρέουν από τη διαδικασία 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία της Ένωσης ή από την 
πανδημία του Covid-19.

Or. it

Τροπολογία 248
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 249
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για 
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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.

την παροχή στήριξης σε εδάφη που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα 
οποία απορρέουν από τη διαδικασία 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 250
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 251
José Manuel Fernandes

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 

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», 
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κλιματικά ουδέτερη οικονομία». λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικό στοιχείο 
της δίκαιης μετάβασης είναι οι 
περιφερειακές στρατηγικές μετάβασης, 
καθώς παρέχουν ασφάλεια 
προγραμματισμού στους εργαζόμενους, 
στον τομέα της ενέργειας, στις 
βιομηχανίες, στους επενδυτές και στις 
κοινότητες.

Or. en

Τροπολογία 252
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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, καθώς και τις επιπτώσεις 
στην αγορά εργασίας, της μετάβασης προς 
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και 
κοινωνία, σύμφωνα με τον στόχο του 
περιορισμού της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδο 
πολύ κατώτερο των 2 βαθμών Κελσίου, 
καταβάλλοντας ταυτόχρονα προσπάθειες 
για τον περιορισμό της αύξησης στον 1,5 
βαθμό.

Or. en

Τροπολογία 253
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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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 στηριχθούν οι ενέργειες 
που αποσκοπούν σε μια δίκαιη και 
αποδοτική ενεργειακή μετάβαση προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να 
δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και 
τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις 
κοινωνικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εν λόγω 
μετάβασης».

Or. en

Τροπολογία 254
Radan Kanev

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 
σύγχρονη και ανταγωνιστική οικονομία, 
σύγχρονες λύσεις για την ενέργεια και τη 
βιομηχανία και προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία». 

Or. en

Τροπολογία 255
Andrea Caroppo
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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, τα εδάφη και τους ανθρώπους 
να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία».

Or. it

Τροπολογία 256
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΤΔΜ υποστηρίζει τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» σε όλα τα κράτη μέλη.

1. Το ΤΔΜ υποστηρίζει τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» σε όλα τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και η 
πρόσβαση υπόκειται στην αποδοχή των 
στόχων της ΕΕ για το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 257
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΤΔΜ υποστηρίζει τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» σε όλα τα κράτη μέλη.

1. Το ΤΔΜ υποστηρίζει τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» σε όλα τα κράτη μέλη με 
περιφέρειες προς τις οποίες η 
χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ είναι 
απαραίτητη για να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις της δίκαιης μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 258
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΤΔΜ υποστηρίζει τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» σε όλα τα κράτη μέλη.

1. Το ΤΔΜ υποστηρίζει τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» σε όλα τα κράτη μέλη, με 
ιδιαίτερη προσοχή στα κράτη μέλη που 
εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα.

Or. en

Τροπολογία 259
Pierre Larrouturou

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 

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 
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διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης 
και άλλοι πόροι σύμφωνα με την ισχύουσα 
βασική πράξη.

διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης 
και άλλοι πόροι σύμφωνα με την ισχύουσα 
βασική πράξη. Στην περίπτωση που το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο του ΤΔΜ 
παρουσιάσει σημαντική αύξηση, ο 
μαθηματικός τύπος περιφερειακής 
κατανομής μπορεί να προσαρμοστεί ώστε 
να καλύψει όλες τις περιφέρειες με τον 
κατάλληλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών στις οποίες οι εργαζόμενοι θα 
επηρεαστούν από τη μετάβαση λιγότερο 
άμεσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to make sure it reaches all the workers who will be affected, directly and indirectly, 
by the transition, which account to at least 11 million workers whereas the proposal from the 
Commission seems to be designed to support around 200.000 workers in the most directly 
affected sectors and regions (explanatory memorandum, page 1), we insist that the amount of 
7.5 billion € over 7 years is not up to the challenge compared, for instance, to the 40 billion € 
provided by Germany alone for the transition of its coal-intensive regions, and we insist that 
new appropriations, on top of the Commission proposal, must allow the JTF to reach a 
minimum of 100 billion EUR over 7 years, and the allocation criteria must be adapted in 
consequence to support all the workers who will undoubtedly need it.

Τροπολογία 260
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 7,5 
δισ. EUR σε τιμές 2018, στους οποίους 
μπορούν να προστεθούν, ενδεχομένως, 
συμπληρωματικοί πόροι που έχουν 
διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης 
και άλλοι πόροι σύμφωνα με την ισχύουσα 
βασική πράξη. Τα ποσά του ΤΔΜ 
αποτελούν συμπληρωματικούς πόρους, 
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και η διάθεσή τους δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αποβεί σε βάρος των 
πόρων που διατίθενται για τα άλλα 
ταμεία του ΠΔΠ.

Or. fr

Τροπολογία 261
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 
17,88 δισ. EUR σε τιμές 2018 («αρχικό 
κεφάλαιο»), και δεν μεταφέρονται από τα 
κονδύλια των ταμείων που καλύπτονται 
από τον κανονισμό (ΕΕ).../... [νέος ΚΚΔ]. 
Στο αρχικό κεφάλαιο μπορούν να 
προστεθούν, ενδεχομένως, 
συμπληρωματικοί πόροι που έχουν 
διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης 
και άλλοι πόροι σύμφωνα με την ισχύουσα 
βασική πράξη.

Or. en

Τροπολογία 262
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 

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

την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 
24,375 δισ. EUR σε τιμές 2018, στους 
οποίους μπορούν να προστεθούν, 
ενδεχομένως, συμπληρωματικοί πόροι που 
έχουν διατεθεί στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης και άλλοι πόροι σύμφωνα με την 
ισχύουσα βασική πράξη. Οι εν λόγω πόροι 
δεν θα πρέπει να αφαιρούνται ή να 
μεταφέρονται από τα ταμεία που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
.../... [νέος ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 263
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 
18,75 δισ. EUR σε τιμές 2018, στους 
οποίους μπορούν να προστεθούν, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, συμπληρωματικοί 
πόροι που έχουν διατεθεί στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και άλλοι 
πόροι σύμφωνα με την ισχύουσα βασική 
πράξη. Η χρηματοδότηση του ΤΔΜ δεν 
αποβαίνει σε βάρος των πόρων που 
διατίθενται για άλλα κονδύλια του ΠΔΠ.

Or. en

Τροπολογία 264
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 265
Andrea Caroppo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο και η κατανομή του ΠΔΠ 2021-27 θα επανεξετασθούν πλήρως 
λόγω της πανδημίας του COVID-19. Ως εκ τούτου, είναι πολύ νωρίς να γνωστοποιηθεί ένα 
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ποσό σε απόλυτη τιμή.

Τροπολογία 266
Sandra Pereira, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση, η οποία διαφέρει από την κατάσταση που επικρατούσε όταν 
η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση της για τον κανονισμό, απαιτεί αναθεώρηση των πιστώσεων 
που προορίζονται ειδικά για αυτό το μέσο. Υπό τις παρούσες συνθήκες, οι πιστώσεις θα πρέπει 
τουλάχιστον να διπλασιαστούν.

Τροπολογία 267
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 

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 20 
δισ. EUR σε τιμές 2018, στους οποίους 
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μπορούν να προστεθούν, ενδεχομένως, 
συμπληρωματικοί πόροι που έχουν 
διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης 
και άλλοι πόροι σύμφωνα με την ισχύουσα 
βασική πράξη.

μπορούν να προστεθούν, ενδεχομένως, 
συμπληρωματικοί πόροι που έχουν 
διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης 
και άλλοι πόροι σύμφωνα με την ισχύουσα 
βασική πράξη.

Or. en

Τροπολογία 268
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 269
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

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 
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σχεδίου δίκαιης μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 270
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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 εκδίδει απόφαση, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με 
το άρθρο 10, 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.

Or. en

Τροπολογία 271
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η πρόσβαση στο ΤΔΜ 
προϋποθέτει τη δέσμευση του κράτους 
μέλους έναντι ενός στόχου κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050.

Or. en

Τροπολογία 272
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas



PE652.310v01-00 28/148 AM\1205199EL.docx

EL

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

Or. en

Τροπολογία 273
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ο υψηλότερος 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, ώστε να μην προκαθορίζονται η χρήση και η 
κατανομή των εν λόγω κονδυλίων. 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.
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Τροπολογία 274
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Or. en

Τροπολογία 275
Andrea Caroppo

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+.

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+ ή από άλλα προγράμματα 
κατανομής των κονδυλίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 276
Evelyn Regner
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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 
υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης, που καταρτίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 7.

1. Το ΤΔΜ υποστηρίζει 
δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με 
τον ειδικό στόχο του, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2, και οι οποίες συμβάλλουν στην 
υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης, που καταρτίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 7 ή εγκρίνονται από την 
Επιτροπή στο πλαίσιο του μηχανισμού 
εφαρμογής έκτακτης ανάγκης σύμφωνα 
με το άρθρο 7α.

Or. en

Τροπολογία 277
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová

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 
υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης, που καταρτίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 7.

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

Or. en

Τροπολογία 278
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το 
ΤΔΜ υποστηρίζει αποκλειστικά τις 
ακόλουθες δραστηριότητες:

διαγράφεται

α) παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών 
επιχειρήσεων, που οδηγούν σε οικονομική 
διαφοροποίηση και μετατροπή·
β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω 
εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών·
γ) επενδύσεις σε δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας και προώθηση 
της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών·
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·
ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα·
στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης·
ζ) επενδύσεις στην ενίσχυση της 
κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω 
της πρόληψης και της μείωσης 
αποβλήτων, μέσω της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων, της 
επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και 
της ανακύκλωσης·
η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους·
θ) συνδρομή για την αναζήτηση 
εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία·
ι) ενεργητική συμπερίληψη των 
αναζητούντων εργασία·
ια) τεχνική βοήθεια.
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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.
Το ΤΔΜ μπορεί επίσης να υποστηρίζει 
επενδύσεις με σκοπό τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που αναγράφονται στον 
κατάλογο του παραρτήματος Ι της 
οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις 
έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο θ). Οι εν 
λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον 
εφόσον είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 279
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το 
ΤΔΜ υποστηρίζει αποκλειστικά τις 
ακόλουθες δραστηριότητες:

διαγράφεται
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α) παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών 
επιχειρήσεων, που οδηγούν σε οικονομική 
διαφοροποίηση και μετατροπή·
β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω 
εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών·
γ) επενδύσεις σε δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας και προώθηση 
της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών·
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·
ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα·
στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης·
ζ) επενδύσεις στην ενίσχυση της 
κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω 
της πρόληψης και της μείωσης 
αποβλήτων, μέσω της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων, της 
επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και 
της ανακύκλωσης·
η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους·
θ) συνδρομή για την αναζήτηση 
εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία·
ι) ενεργητική συμπερίληψη των 
αναζητούντων εργασία·
ια) τεχνική βοήθεια.
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 
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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.
Το ΤΔΜ μπορεί επίσης να υποστηρίζει 
επενδύσεις με σκοπό τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που αναγράφονται στον 
κατάλογο του παραρτήματος Ι της 
οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις 
έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο θ). Οι εν 
λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον 
εφόσον είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 280
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ΤΔΜ 
υποστηρίζει αποκλειστικά τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ΤΔΜ 
υποστηρίζει αποκλειστικά τις ακόλουθες 
δραστηριότητες για την οικονομική 
μετάβαση, υπό τον όρο ότι είναι 
επιλέξιμες βάσει του κανονισμού ... 
[κανονισμός για τη βιώσιμη ταξινόμηση]:

Or. en
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Τροπολογία 281
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ΤΔΜ 
υποστηρίζει αποκλειστικά τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ΤΔΜ 
υποστηρίζει τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:

Or. en

Τροπολογία 282
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ΤΔΜ 
υποστηρίζει αποκλειστικά τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ΤΔΜ 
υποστηρίζει τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:

Or. en

Τροπολογία 283
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ΤΔΜ 
υποστηρίζει αποκλειστικά τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ΤΔΜ 
υποστηρίζει τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:

Or. en
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Τροπολογία 284
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

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 επενδύσεις σε ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών 
επιχειρήσεων, φορέων ενεργειακής 
κοινότητας και συνεταιρισμών που 
σχηματίζονται με την εξαγορά οντοτήτων 
από τους εργαζομένους, που οδηγούν σε 
οικονομική διαφοροποίηση και μετατροπή·

Or. en

Τροπολογία 285
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

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 επενδύσεις σε ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών 
επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων στον 
τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, που 
οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση και 
μετατροπή·

Or. fr

Τροπολογία 286
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών 
επιχειρήσεων, που οδηγούν σε οικονομική 
διαφοροποίηση και μετατροπή και 
συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 287
Radan Kanev

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) βιώσιμες επενδύσεις σε ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών 
επιχειρήσεων, που οδηγούν στη 
δημιουργία αξιοπρεπών και βιώσιμων 
θέσεων εργασίας, σε οικονομική 
διαφοροποίηση και μετατροπή·

Or. en

Τροπολογία 288
Andrea Caroppo

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 επενδύσεις σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων 
νεοφυών επιχειρήσεων, που οδηγούν σε 
οικονομική διαφοροποίηση και μετατροπή·

Or. it

Τροπολογία 289
Sandra Pereira, Marc Botenga
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) επενδύσεις από όργανα, 
οργανισμούς, και δημόσιους φορείς για 
την τόνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας και της δημιουργίας 
θέσεων απασχόλησης·

Or. pt

Τροπολογία 290
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) κοινότητες που στηρίζονται στον 
τετραπλό άξονα καινοτομίας: κράτος, 
επιχειρήσεις, τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
ερευνητικά κέντρα·

Or. en

Τροπολογία 291
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) επενδύσεις σε ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας, στον οικολογικό 
προσανατολισμό και στην κατασκευή και 
συντήρηση πράσινων υποδομών, καθώς 
και στην ανάπτυξη συναφών τεχνολογιών·

Or. en
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Τροπολογία 292
Radan Kanev

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 σε μελλοντοστραφείς 
βιώσιμους τομείς, μεταξύ άλλων μέσω 
εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 293
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 και κοινωνικών 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω 
μικροχρηματοδότησης, εκκολαπτηρίων 
επιχειρήσεων και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 294
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 

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

εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων· 

Or. pt

Τροπολογία 295
Radan Kanev

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) επενδύσεις σε βιώσιμες 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
και προώθηση της μεταφοράς προηγμένων 
τεχνολογιών που θα καταστήσουν δυνατή 
τη μετάβαση σε μια πλήρως βασισμένη 
σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, 
υψηλής απόδοσης από άποψη χρήσης 
των πόρων, ενεργειακά αποδοτική, 
κυκλική και κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 296
Andrea Caroppo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) επενδύσεις σε δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας και στη σχετική 
εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών·

Or. it

Τροπολογία 297
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela



AM\1205199EL.docx 41/148 PE652.310v01-00

EL

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επενδύσεις με κοινωνικό 
αντίκτυπο οι οποίες ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη επιχειρήσεων που μπορούν να 
έχουν θετικές κοινωνικές επιπτώσεις 
στην άμεση περιοχή τους, παρέχοντας 
εναλλακτικές πηγές εισοδήματος στους 
πολίτες που πλήττονται από τη μετάβαση 
σε μια πιο πράσινη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 298
Alex Agius Saliba

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά 
προσιτή καθαρή ενέργεια, στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 
στη βιώσιμη κινητικότητα και στην 
απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 
στην ενεργειακή απόδοση και/ή στις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι πραγματοποιούνται επενδύσεις στους τομείς που 
είναι αναγκαίο να καταβληθούν οι πιο σημαντικές προσπάθειες απαλλαγής από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και ο τομέας των μεταφορών παραμένει μία από τις μεγαλύτερες πηγές 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε κάποια κράτη μέλη. Αυτή η τροπολογία στο ΤΔΜ θα 
βοηθήσει τα κράτη μέλη να επενδύσουν όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, με βάση μια ολιστική 
προσέγγιση όσον αφορά τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που απορρέουν από τη 
διαδικασία μετάβασης, όπως η απαραίτητη κατάρτιση των ηλεκτρολόγων, των μηχανικών και/ή 
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η ανάγκη για πράσινες δεξιότητες, μεταξύ άλλων. 

Τροπολογία 299
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά 
προσιτή καθαρή ενέργεια, στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη 
μετάβαση στο φυσικό αέριο, ως 
μεταβατική πηγή ενέργειας από τον 
άνθρακα, στην ενεργειακή απόδοση και 
στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 300
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά 
προσιτή καθαρή ενέργεια, στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
φιλικών προς το περιβάλλον μέσων 
μεταφοράς, και στην ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 301
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 302
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) επενδύσεις για τη μείωση της 
ενεργειακής φτώχειας και της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδίως μέσω 
επενδύσεων στην τηλεθέρμανση και μέσω 
της εξάλειψης ατομικών λύσεων 
θέρμανσης που βασίζονται στον άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 303
Andrea Caroppo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) επενδύσεις που αποσκοπούν στην 
προαγωγή της αλλαγής του τρόπου 
εκτέλεσης των μεταφορών στις αστικές 
περιοχές προς περισσότερο βιώσιμους 
τρόπους κινητικότητας, 
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συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων και 
έξυπνων λύσεων διακίνησης 
εμπορευμάτων·

Or. en

Τροπολογία 304
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση φυσικού 
αερίου και υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 305
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) επενδύσεις σε όλους τους τύπους 
τηλεθέρμανσης χαμηλών εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 306
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) επενδύσεις στην κατασκευή 
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πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 307
Radan Kanev

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, ιδίως όσες 
στοχεύουν στις πολύ μικρές και τις μικρές 
επιχειρήσεις, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τις επιταγές της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων και της ενεργειακής 
απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 308
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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, την 
ψηφιακή συνδεσιμότητα, τις 
μελλοντοστραφείς υποδομές και την 
ψηφιακή καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 309
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) επενδύσεις στις υποδομές 
κοινωνικής και υγειονομικής μέριμνας 
και ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης 
πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες 
κοινωνικής και υγειονομικής μέριμνας·

Or. en

Τροπολογία 310
Andrea Caroppo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) νέες επενδύσεις σε υπάρχουσες 
βιομηχανικές μονάδες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης 
(ΣΕΔΕ-ΕΕ)·

Or. it

Τροπολογία 311
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

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, ενώ 
ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται η πλήρης 
εφαρμογή και τήρηση της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει»·
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Or. fr

Τροπολογία 312
Radan Kanev

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, με 
παράλληλη διασφάλιση της δέουσας 
συμμόρφωσης με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει»·

Or. en

Τροπολογία 313
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Radka 
Maxová

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) επενδύσεις σε έξυπνες, ενεργειακά 
αποδοτικές υποδομές τοπικών 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 314
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) επενδύσεις στην ενίσχυση της 
κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω 
της πρόληψης και της μείωσης αποβλήτων, 
μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων, 
της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής 
και της ανακύκλωσης·

ζ) επενδύσεις στην ενίσχυση της 
προώθησης μιας μη τοξικής κυκλικής 
οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρόληψης και της μείωσης αποβλήτων, 
μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων, 
της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής 
και της ανακύκλωσης· 

Or. en

Τροπολογία 315
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) επενδύσεις που συμβάλλουν στη 
μείωση των εκπομπών σε όλους τους 
τρόπους μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 316
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) επενδύσεις σε κοινωνικές 
καινοτομίες·

Or. en

Τροπολογία 317
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) επενδύσεις στη βιώσιμη 
πολυτροπική αστική κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 318
Marianne Vind

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 που πλήττονται από τη 
μείωση των επιπέδων απασχόλησης στις 
βιομηχανίες ορυκτών καυσίμων, καθώς 
και από τους προμηθευτές και τους 
παρόχους υπηρεσιών που πλήττονται 
έντονα από την εν λόγω φθίνουσα 
παραγωγή·

Or. en

Τροπολογία 319
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

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 από άτομα που 
αναζητούν εργασία και που εργάζονται ή 
εργάζονταν στο παρελθόν σε κλάδους 
δραστηριότητας που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά κοινωνικοοικονομικά 
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προβλήματα τα οποία απορρέουν από τη 
διαδικασία μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 320
Alex Agius Saliba

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, ιδίως στους τομείς όπου οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών 
σε ένα κράτος μέλος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επενδύσουμε στους τομείς στους οποίους υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, υιοθετώντας 
παράλληλα μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που 
απορρέουν από τη διαδικασία μετάβασης, όπως η απαραίτητη κατάρτιση ηλεκτρολόγων, 
μηχανικών και/ή η ανάγκη για πράσινες δεξιότητες, μεταξύ άλλων.

Τροπολογία 321
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) επενδύσεις στην κυκλική 
βιοοικονομία·

Or. en
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Τροπολογία 322
Anne Sander

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) συνδρομή για την αναζήτηση 
εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία οι 
οποίοι δραστηριοποιούνταν στους 
συναφείς τομείς δραστηριοτήτων και 
αντιμετωπίζουν σημαντικά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα σε 
σχέση με τη διαδικασία μετάβασης, 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της 
γεωγραφικής κινητικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 323
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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) συνδρομή για την αναζήτηση 
εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία, με 
ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)·

Or. fr

Τροπολογία 324
Marianne Vind

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

θ) συνδρομή για την αναζήτηση 
εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία σε 
συνδυασμό με ενεργητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας με στόχο την 
απασχόληση σε μελλοντοστραφείς τομείς·

Or. en

Τροπολογία 325
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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) συνδρομή για την αναζήτηση 
εργασίας και ευκαιρίες διά βίου μάθησης 
σε όσους αναζητούν εργασία·

Or. en

Τροπολογία 326
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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) συμβουλές, υπηρεσίες 
υποστήριξης και συνδρομή για την 
αναζήτηση εργασίας σε άτομα που 
αναζητούν εργασία·

Or. en

Τροπολογία 327
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom
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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) συνδρομή για την αναζήτηση 
εργασίας και παροχή συμβουλών σε όσους 
αναζητούν εργασία·

Or. en

Τροπολογία 328
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

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) συνδρομή για την αναζήτηση 
εργασίας και την απόκτηση δεξιοτήτων 
σε όσους αναζητούν εργασία·

Or. en

Τροπολογία 329
Marianne Vind

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 και των εθνικών 
κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα 
κατά τη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 330
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo
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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 και 
κοινωνικοοικονομική ένταξη ατόμων και 
κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 331
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) οποιεσδήποτε άλλες 
συγκεκριμένες δραστηριότητες, κατόπιν 
συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
τοπικών και περιφερειακών αρχών του 
οικείου εδάφους, του κράτους μέλους και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες 
συνάδουν με τις στρατηγικές 
περιφερειακής ανάπτυξης και 
συμβάλλουν στη μετάβαση στην 
κλιματική ουδετερότητα της ΕΕ έως το 
2050·

Or. en

Τροπολογία 332
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) αναβάθμιση και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων όχι μόνο για τους 
εργαζομένους αλλά και για τους 
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αναζητούντες εργασία, ιδίως για όσους 
έχουν ανεπαρκώς αξιοποιούμενο ή 
χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, με στόχο τη 
γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων που 
είναι αναγκαία για τη δίκαιη μετάβαση σε 
μια πράσινη και αποδοτική ως προς τη 
χρήση των πόρων κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 333
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) οποιεσδήποτε άλλες 
συγκεκριμένες δραστηριότητες που 
συμβάλλουν στον ενιαίο ειδικό στόχο του 
ΤΔΜ, ο οποίος περιλαμβάνεται στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης και 
συμφωνείται μεταξύ κράτους μέλους και 
των συναφών αρχών των οικείων εδαφών 
και εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 334
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

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 

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 
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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.

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), 
ανταποκρίνονται στις αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, ευνοούν τη δημιουργία 
βιώσιμων και υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας και οδηγούν σε ευρύτερη 
κοινωνική ένταξη. Οι εν λόγω επενδύσεις 
είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση του 
εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης και 
δεν διατηρούν την εξάρτηση από τα 
ορυκτά καύσιμα.

Or. fr

Τροπολογία 335
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επιπλέον, σε περιοχές που 
χαρακτηρίζονται ενισχυόμενες σύμφωνα 
με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) 
και γ) της ΣΛΕΕ, το ΤΔΜ μπορεί να 
υποστηρίζει παραγωγικές επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ, 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, καθώς και για τη διατήρηση 
και ανάπτυξη τοπικών ανθρώπινων 
πόρων, εκπαιδευτικών και βιομηχανικών 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.



AM\1205199EL.docx 57/148 PE652.310v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 336
Andrea Caroppo

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, στα οικεία εδάφη, το ΤΔΜ 
μπορεί να υποστηρίζει παραγωγικές 
επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκτός των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων και 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.

Or. it

Τροπολογία 337
Radan Kanev

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ΤΔΜ 
στηρίζει τις κοινωνικές επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων όσων στηρίζουν 
την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, 
εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή και την 
προσβασιμότητα των ατόμων με 
αναπηρίες, ιδίως μέσω:
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α) μικροχρηματοδότησης, 
χρηματοδότησης κοινωνικών 
επιχειρήσεων και της κοινωνικής 
οικονομίας·
β) των κοινωνικών υποδομών·
γ) των υποδομών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της 
νηπιακής εκπαίδευσης και φροντίδας, 
των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, της 
φοιτητικής στέγης και του ψηφιακού 
εξοπλισμού·
δ) της κοινωνικής στέγασης·
ε) της υγείας και της μακροχρόνιας 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των 
κλινικών, των νοσοκομείων, της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, των 
οικιακών υπηρεσιών και της φροντίδας 
σε επίπεδο τοπικής κοινότητας·
στ) της κοινωνικής καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων 
κοινωνικών λύσεων και συστημάτων που 
αποσκοπούν στην προώθηση του 
κοινωνικού αντικτύπου και των 
κοινωνικών αποτελεσμάτων στους 
συνδεόμενους τομείς· ζ) των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων πολιτιστικής 
κληρονομιάς με κοινωνική στόχευση·
η) της υποδομής για τις τοπικές 
κοινότητες, όπως τα κοινοτικά κέντρα 
και τα κέντρα εθελοντισμού·
θ) των καινοτόμων λύσεων στον τομέα 
της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών υγείας και των νέων μοντέλων 
φροντίδας.

Or. en

Τροπολογία 338
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ΤΔΜ 
υποστηρίζει τις ακόλουθες επενδύσεις 
που απευθύνονται στους εργαζομένους 
και σε όσους αναζητούν εργασία: 
α) αναβάθμιση και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων όχι μόνο για τους 
εργαζομένους αλλά και για άτομα εκτός 
της αγοράς εργασίας, ιδίως για όσους 
έχουν ανεπαρκώς αξιοποιούμενο ή 
χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, με στόχο τη 
γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων που 
είναι αναγκαία για τη δίκαιη μετάβαση σε 
μια πράσινη και αποδοτική ως προς τη 
χρήση των πόρων κοινωνία· 
β) ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας και τις δεξιότητες, που 
εστιάζουν στους μελλοντοστραφείς τομείς 
και την απασχόληση, καθώς και βοήθεια 
αναζήτησης εργασίας σε όσους 
αναζητούν εργασία· 
γ) μέτρα στήριξης του εισοδήματος για 
τους εργαζομένους σε μετάβαση μεταξύ 
της εργασίας, της κατάρτισης, της 
αυτοαπασχόλησης ή της 
συνταξιοδότησης· 
δ) ενεργητική συμπερίληψη των 
αναζητούντων εργασία· διασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης και της ισότητας 
των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 339
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΤΔΜ μπορεί επίσης να υποστηρίζει 
επενδύσεις με σκοπό τη μείωση των 

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

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που αναγράφονται στον 
κατάλογο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις 
έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο θ). Οι εν 
λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον 
εφόσον είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης, καθώς και για τη διατήρηση 
και ανάπτυξη τοπικών ανθρώπινων 
πόρων, εκπαιδευτικών και βιομηχανικών 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Or. en

Τροπολογία 340
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 341
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. 2β. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
το ΤΔΜ στηρίζει τις κοινωνικές 
επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων 
στηρίζουν την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, εξασφαλίζοντας τη 
συμμετοχή και την προσβασιμότητα των 
ατόμων με αναπηρίες και των απόρων, 
ιδίως μέσω:
α) μικροχρηματοδότησης, 
χρηματοδότησης κοινωνικών 
επιχειρήσεων και της κοινωνικής 
οικονομίας·
β) των κοινωνικών υποδομών·
γ) των υποδομών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της 
νηπιακής εκπαίδευσης και φροντίδας, 
των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, της 
φοιτητικής στέγης και του ψηφιακού 
εξοπλισμού·
δ) των λύσεων κοινωνικής στέγασης και 
απόδοσης απόλυτης προτεραιότητας στη 
στέγαση για τους άστεγους και τα άτομα 
που κινδυνεύουν να μείνουν άστεγα·
ε) της υγείας και της μακροχρόνιας 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των 
κλινικών, των νοσοκομείων, της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, των 
οικιακών υπηρεσιών και της φροντίδας 
σε επίπεδο τοπικής κοινότητας·
στ) της κοινωνικής καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων 
κοινωνικών λύσεων και συστημάτων που 
αποσκοπούν στην προώθηση του 
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κοινωνικού αντικτύπου και των 
κοινωνικών αποτελεσμάτων στους 
συνδεόμενους τομείς·
ζ) των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 
των δραστηριοτήτων πολιτιστικής 
κληρονομιάς με κοινωνική στόχευση·
η) της υποδομής για τις τοπικές 
κοινότητες, όπως τα κοινοτικά κέντρα 
και τα κέντρα εθελοντισμού·
θ) των καινοτόμων λύσεων στον τομέα 
της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών υγείας και των νέων μοντέλων 
φροντίδας.

Or. en

Τροπολογία 342
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το 
ΤΔΜ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδύσεις για την οικονομική μετάβαση:
α) επενδύσεις σε κοινωνικά βιώσιμες 
ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών 
επιχειρήσεων, φορέων της ενεργειακής 
κοινότητας και που σχηματίζονται με την 
εξαγορά οντοτήτων από τους 
εργαζομένους, που οδηγούν σε δημιουργία 
αξιοπρεπών και βιώσιμων θέσεων 
εργασίας, οικονομική διαφοροποίηση και 
μετατροπή·
β) επενδύσεις στην ίδρυση κοινωνικά 
βιώσιμων επιχειρήσεων σε 
μελλοντοστραφείς βιώσιμους τομείς, 
μεταξύ άλλων μέσω εκκολαπτηρίων 
επιχειρήσεων και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών·
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δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας 
και υποδομών για οικονομικά προσιτή 
ανανεώσιμη ενέργεια, στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην 
ενεργειακή απόδοση και στις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, εάν τα 
μέτρα από την πλευρά της ζήτησης 
αποδειχθούν σαφώς ανεπαρκή και όταν 
αυτές οι επενδύσεις είναι κοινωνικά 
βιώσιμες και οδηγούν στη δημιουργία ή 
τη διατήρηση ποιοτικών θέσεων 
εργασίας·
ε) στοχευμένα μέτρα μετατροπής στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας 
και των κακών συνθηκών στέγασης·
η) κοινωνικά βιώσιμες επενδύσεις για την 
προώθηση μιας μη τοξικής, κυκλικής 
οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρόληψης, της μείωσης, της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων, της 
επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και 
της ανακύκλωσης.

Or. en

Τροπολογία 343
Sandra Pereira, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι δραστηριότητες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
διασφαλίζουν ότι, σε περιφέρειες των 
οποίων οι βιομηχανικοί και παραγωγικοί 
τομείς απαιτούν συνολική 
αναδιαμόρφωση, η απασχόληση δεν 
επηρεάζεται διαρθρωτικά, με μέτρα που 
λαμβάνονται για την προώθηση της 
ίδρυσης επιχειρήσεων, την ανακαίνιση 
υφιστάμενων δομών και την κατάλληλη 
επαγγελματική επιμόρφωση του 
εργατικού δυναμικού.
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Or. pt

Τροπολογία 344
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το 
ΤΔΜ στηρίζει τις κοινωνικές επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων όσων στηρίζουν 
την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, 
εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή και την 
προσβασιμότητα των ατόμων με 
αναπηρίες, ιδίως μέσω:
α) μικροχρηματοδότησης, 
χρηματοδότησης κοινωνικών 
επιχειρήσεων και της κοινωνικής 
οικονομίας·
β) των κοινωνικών και δημόσιων 
υποδομών·
γ) των υποδομών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της 
νηπιακής εκπαίδευσης και φροντίδας, 
των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, της 
φοιτητικής στέγης και του ψηφιακού 
εξοπλισμού·
δ) ενεργειακά αποδοτικής κοινωνικής 
στέγασης που μπορεί να συμβάλει επίσης 
στην καταπολέμηση της ενεργειακής 
φτώχειας·
ε) της υγείας και της μακροχρόνιας 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των 
κλινικών, των νοσοκομείων, της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, των 
οικιακών υπηρεσιών και της φροντίδας 
σε επίπεδο τοπικής κοινότητας·
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στ) της κοινωνικής καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων 
κοινωνικών λύσεων και συστημάτων που 
αποσκοπούν στην προώθηση του 
κοινωνικού αντικτύπου και των 
κοινωνικών αποτελεσμάτων στους 
συνδεόμενους τομείς·
ζ) των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 
των δραστηριοτήτων πολιτιστικής 
κληρονομιάς με κοινωνική στόχευση για 
την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ του 
σεβασμού της παράδοσης και της 
καινοτομίας και της προώθησης μιας 
έννοιας προσήλωσης στην κοινότητα και 
κοινοτικής ταυτότητας·
η) της υποδομής για τις τοπικές 
κοινότητες, όπως τα κοινοτικά κέντρα 
και τα κέντρα εθελοντισμού με 
διαγενεακή προοπτική·
θ) των καινοτόμων λύσεων στον τομέα 
της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών υγείας και των νέων μοντέλων 
φροντίδας.

Or. en

Τροπολογία 345
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. 2γ. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
το ΤΔΜ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδύσεις που απευθύνονται στους 
εργαζομένους και σε όσους αναζητούν 
εργασία:
α) αναβάθμιση και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων όχι μόνο για τους 
εργαζομένους αλλά και για άτομα που 
βρίσκονται εκτός και πολύ μακριά από 
την αγορά εργασίας, ιδίως για όσους 
έχουν ανεπαρκώς αξιοποιούμενο ή 
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χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και έχουν 
άνιση πρόσβαση στην παραδοσιακή 
εκπαίδευση και σε ευκαιρίες κατάρτισης, 
με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος 
δεξιοτήτων που είναι αναγκαία για τη 
δίκαιη μετάβαση σε μια πράσινη και 
αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων 
κοινωνία·
β) ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας και τις δεξιότητες, που 
εστιάζουν στους μελλοντοστραφείς τομείς 
και την απασχόληση, καθώς και 
εξατομικευμένη ανθρωποκεντρική 
παροχή βοήθειας για την αναζήτηση 
εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία·
γ) μέτρα στήριξης του εισοδήματος για 
τους εργαζομένους σε μετάβαση μεταξύ 
της εργασίας, της κατάρτισης, της 
αυτοαπασχόλησης ή της 
συνταξιοδότησης·
δ) ενεργητική συμπερίληψη των 
αναζητούντων εργασία· διασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης και της ενεργητικής 
προσέγγισης των πλέον απομακρυσμένων 
από την αγορά εργασίας ατόμων, όπως οι 
άστεγοι, και της ισότητας των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 346
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το 
ΤΔΜ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδύσεις που απευθύνονται στους 
εργαζομένους και σε όσους αναζητούν 
εργασία:
α) αναβάθμιση και απόκτηση νέων 
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δεξιοτήτων όχι μόνο για τους 
εργαζομένους αλλά και για τα άτομα 
εκτός της αγοράς εργασίας, ιδίως για 
τους νέους εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) και 
τους μακροχρόνια άνεργους και για όσους 
έχουν ανεπαρκώς αξιοποιούμενο ή 
χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, με στόχο 
την υπέρβαση των ανισορροπιών μεταξύ 
του εργατικού δυναμικού και τη 
γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων που 
είναι αναγκαία για τη δίκαιη μετάβαση σε 
μια πράσινη και αποδοτική ως προς τη 
χρήση των πόρων κοινωνία·
β) ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας και τις δεξιότητες, που 
εστιάζουν στους μελλοντοστραφείς τομείς 
και τη βιώσιμη απασχόληση, καθώς και 
παροχή βοήθειας για την αναζήτηση 
εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία, 
συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης 
και της απόκτησης νέων δεξιοτήτων 
και/ή της μεσολάβησης για τη μετάβαση 
σε άλλες θέσεις εργασίας ή σε άλλους 
κλάδους·
γ) μέτρα στήριξης του εισοδήματος και 
κοινωνική προστασία για εργαζομένους 
σε καθεστώς μετάβασης μεταξύ 
εργασίας, κατάρτισης, αυτοαπασχόλησης 
ή συνταξιοδότησης, με ιδιαίτερη έμφαση 
στη φτώχεια των εργαζομένων και στους 
εργαζομένους που απειλούνται από τη 
φτώχεια·
δ) ενεργητική συμπερίληψη των 
αναζητούντων εργασία· διασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης και της ισότητας 
των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

Or. en

Τροπολογία 347
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. 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 και είναι κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμες.

Or. en

Τροπολογία 348
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 349
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον παροπλισμό ή την κατασκευή 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 350
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον παροπλισμό ή την κατασκευή 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

α) τον παροπλισμό, την κατασκευή ή 
την παράταση της διάρκειας ζωής 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ή 
κάθε άλλη μορφή επένδυσης σε 
πυρηνικούς σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και τη 
διαχείριση ή την αποθήκευση πυρηνικών 
αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 351
Andrea Caroppo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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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·

διαγράφεται

__________________
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 
187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. it

Τροπολογία 352
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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·

διαγράφεται

__________________
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 
187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 353
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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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·

διαγράφεται

__________________
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 
187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 354
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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·

διαγράφεται

__________________
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 
187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en



PE652.310v01-00 72/148 AM\1205199EL.docx

EL

Τροπολογία 355
Sandra Pereira, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επενδύσεις που δεν καταφέρνουν 
να διασφαλίσουν αξιοπρεπή απασχόληση 
βάσει συμφωνιών και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, με καλύτερη αμοιβή 
και πιο ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· 

Or. pt

Τροπολογία 356
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 357
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων·

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη μεταφορά, 
τη διανομή, την αποθήκευση ή την καύση 
ορυκτών καυσίμων· όταν ένα επενδυτικό 
σχέδιο περιλαμβάνει, βάσει εκτιμήσεων 



AM\1205199EL.docx 73/148 PE652.310v01-00

EL

της ενεργειακής ασφάλειας ή της εθνικής 
ασφάλειας, τη μετάβαση των μονάδων 
παραγωγής ενέργειας με τη χρήση 
άνθρακα στο φυσικό αέριο ως 
μεταβατική τεχνολογία ή ως στρατηγικό 
ενεργειακό απόθεμα ή για τη διατήρηση 
των ευκαιριών παραγωγής και καύσης 
άνθρακα, αυτό το μέρος χρηματοδοτείται 
από εθνική συνεισφορά του 
προϋπολογισμού ή από άλλες μορφές 
συμμετοχής κεφαλαίου. 

Or. en

Τροπολογία 358
Andrea Caroppo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων·

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων με την εξαίρεση των 
επενδύσεων που αποσκοπούν στη 
μετατροπή των μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα σε 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση 
αερίου, που σχετίζονται με πρόσφατα 
ανεπτυγμένες εγκαταστάσεις επιτόπου 
αποθήκευσης δέσμευσης άνθρακα ικανές 
να αντισταθμίσουν πλήρως τις εκπομπές 
τους·

Or. en

Τροπολογία 359
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ



PE652.310v01-00 74/148 AM\1205199EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων·

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων, με την εξαίρεση φυσικού 
αερίου ως μεταβατικού, ενδιάμεσου 
καυσίμου μεταξύ του άνθρακα και των 
πράσινων μορφών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 360
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων·

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση στερεών 
ορυκτών καυσίμων, εκτός όσων 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο έργων που 
συνδέονται με τεχνολογίες καθαρού 
άνθρακα ή υδρογόνου·

Or. en

Τροπολογία 361
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων·

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων εκτός του φυσικού αερίου·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χρήση του φυσικού αερίου είναι σημαντική κατά τη μεταβατική περίοδο.

Τροπολογία 362
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων·

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση στερεών 
ορυκτών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 363
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) επενδύσεις σε έργα που δεν τηρούν 
τα πρότυπα επαγγελματικής υγείας και 
ασφάλειας για τους εργαζομένους.

Or. en

Τροπολογία 364
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν προβλέπεται ενωσιακή 
χρηματοδότηση για δραστηριότητες που 
αφορούν τον προγραμματισμό νέας 
εξόρυξης ορυκτών καυσίμων ή την 
παραγωγή τύρφης, συμπεριλαμβανομένης 
της επαναλειτουργίας προσωρινά 
παροπλισμένων εγκαταστάσεων εξόρυξης 
στην περιφέρεια NUTS 2 στην οποία 
εμπίπτει το έδαφος, κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος.
Ωστόσο, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν εθνική χρηματοδότηση 
για τέτοιες δραστηριότητες στα 
αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια, εφόσον 
βασίζονται σε εκτιμήσεις ενεργειακής 
ασφάλειας ή εθνικής ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 365
Sandra Pereira, Marc Botenga

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, δίνοντας 
προτεραιότητα στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής, 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.
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Or. pt

Τροπολογία 366
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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 
ενός ή περισσότερων ειδικών 
προγραμμάτων ή μίας ή περισσότερων 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος που καλύπτεται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 367
Anne Sander

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 και 
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είναι σύμφωνο προς τις τοπικές και 
περιφερειακές στρατηγικές για την 
απασχόληση και τις επενδύσεις.

Or. fr

Τροπολογία 368
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

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, και 
αντιστοιχεί στους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 369
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 

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 
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δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα.

δίκαιης μετάβασης συμφωνεί με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 370
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 371
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

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 

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 
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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.

κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ο υψηλότερος 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, ώστε να μην προκαθορίζονται η χρήση και η 
κατανομή των εν λόγω κονδυλίων. 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.

Τροπολογία 372
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

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 περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 373
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

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 περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη. Η μεταφορά χρημάτων από 
τους πόρους του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ 
προς το ΤΔΜ πρέπει να αποκλειστεί.

Or. en

Τροπολογία 374
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

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 

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].
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υποστήριξης του ΤΔΜ στην 
προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν υπερβαίνει 
το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ+ είναι ήδη υπερβολικά μικρό για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του, και η 
συγχρηματοδότηση του ΤΔΜ ενδέχεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις ευπαθείς 
ομάδες, για παράδειγμα στους άνεργους και στις ομάδες χαμηλού εισοδήματος, κτλ. που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+.

Τροπολογία 375
Sandra Pereira, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

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 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].

Or. pt

Τροπολογία 376
Andrea Caroppo

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 περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους ενδεχόμενους πόρους 
των κρατών μελών που μεταφέρονται 
σύμφωνα με το άρθρο [21α] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].

Or. it

Τροπολογία 377
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

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 περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν να τη συμπληρώσουν με τους 
οικείους πόρους του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+. 
Σε αυτήν την περίπτωση, οι εν λόγω 
πόροι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα 
επίπεδα της θεματικής συγκέντρωσης του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+.

Or. en
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Τροπολογία 378
Jeroen Lenaers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

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 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. Οι πόροι που 
μεταφέρονται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ 
διατηρούν τους αρχικούς τους στόχους.

Or. en

Τροπολογία 379
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

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 

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 προαιρετικά σύμφωνα με το 
άρθρο [21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ]. Το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ 
και του ΕΚΤ+ που τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν να μεταφέρουν στην 
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τουλάχιστον μιάμιση φορά το ποσό της 
υποστήριξης του ΤΔΜ στην 
προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν υπερβαίνει 
το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

προτεραιότητα του ΤΔΜ δεν υπερβαίνει το 
τριπλάσιο ποσό της υποστήριξης που 
λαμβάνεται από το ΤΔΜ.

Or. en

Τροπολογία 380
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

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 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 
το ήμισυ του ποσού της υποστήριξης του 
ΤΔΜ στην προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν 
υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

Or. en

Τροπολογία 381
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα επιλέξιμα έργα που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και 
συμβάλλουν στον ειδικό στόχο, όπως 
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ορίζεται στο άρθρο 2, μπορούν να 
επωφεληθούν έως και το 80% των 
συναφών δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 382
Radan Kanev

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 
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.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές 
αρχές των οικείων εδαφών, σύμφωνα με 
την αρχή της εταιρικής σχέσης που 
ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ).../... [νέος ΚΚΔ], 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 
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.

Προ της σύνταξης θα πρέπει να 
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διεξαχθούν υποχρεωτικές δημόσιες 
διαβουλεύσεις με όλα τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
κοινοτήτων, των αντίστοιχων 
βιομηχανικών ενώσεων, των 
πανεπιστημίων και των ερευνητικών 
ιδρυμάτων, κ.λπ., σχετικά με την ουσία 
των εδαφικών σχεδίων 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).

Or. en

Τροπολογία 383
Anne Sander

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, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, 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, και με γνώμονα τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 
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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.

τους καθώς και σε συνάρτηση με τις 
στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης των 
εδαφών. Τα εν λόγω εδάφη είναι εκείνα 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό με βάση τις οικονομικές 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.

__________________ __________________
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).

Or. fr

Τροπολογία 384
Marianne Vind

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 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
τους τοπικούς φορείς και τους εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους, 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 
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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 
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.

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, 
καθώς και τις επιπτώσεις στην αγορά 
εργασίας, που απορρέουν από τη 
μετάβαση, ιδίως με βάση τις αναμενόμενες 
απώλειες θέσεων εργασίας στην παραγωγή 
και χρήση ορυκτών καυσίμων, καθώς και 
τους έμμεσα επηρεαζόμενους κλάδους, 
όπως είναι οι προμηθευτές και οι πάροχοι 
υπηρεσιών, και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

__________________ __________________
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).

Or. en

Τροπολογία 385
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

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 

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 
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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 
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.

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 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση την αναμενόμενη προσαρμογή των 
εργαζομένων ή 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 και τους τομείς 
των οποίων τα τελικά βιομηχανικά 
προϊόντα επηρεάζονται άμεσα από τη 
μετάβαση προς το ουδέτερο ισοζύγιο 
άνθρακα.

__________________ __________________
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).

Or. en

Τροπολογία 386
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, σε 
πλήρη συμμόρφωση προς την αρχή της 
εταιρικής σχέσης και μαζί με τις αρμόδιες 



AM\1205199EL.docx 91/148 PE652.310v01-00

EL

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 
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.

αρχές των οικείων εδαφών, τους 
κοινωνικούς εταίρους και τις τοπικές 
κοινότητες, 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, 
καθώς και τις επιπτώσεις στην αγορά 
εργασίας, 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.

__________________ __________________
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).
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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 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.

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 απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απαιτήσεις 
μετατροπών θέσεων εργασίας και τον 
μετασχηματισμό των βιομηχανικών και 
παραγωγικών διαδικασιών τους.

__________________ __________________
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).
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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 
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.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, σε 
στενή συνεργασία 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 2 ή 3 της κοινής ονοματολογίας 
των εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 2» ή 
«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 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.

__________________ __________________
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).
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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 
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.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη 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 
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.

__________________ __________________
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).
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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 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.

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, κοινωνικές και εργασιακές 
επιπτώσεις που απορρέουν από τη 
μετάβαση, ιδίως με βάση τις αναμενόμενες 
απώλειες θέσεων εργασίας και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

__________________ __________________
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).

Or. it

Τροπολογία 391
Andrea Caroppo
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 392
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 
2050, που θα περιλαμβάνει σαφή 
ημερομηνία για τη σταδιακή κατάργηση 
όλων των ορυκτών καυσίμων καθώς και 
ημερομηνία πριν από το 2030 για τη 
σταδιακή κατάργηση του άνθρακα, και 
ακριβές χρονοδιάγραμμα που θα 
περιλαμβάνει τα χρονικά ορόσημα έως το 
2030 για τα βασικά στάδια της μετάβασης, 
τα οποία συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για 
την ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην 
τελευταία του εκδοχή·

Or. en

Τροπολογία 393
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 394
Radka Maxová, Jordi Cañas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 395
Andrea Caroppo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού 
των εδαφών ως εδαφών που επηρεάζονται 

β) αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού 
των εδαφών ως εδαφών που επηρεάζονται 
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αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη 
διαδικασία μετάβασης που αναφέρεται στο 
στοιχείο α) και τα οποία πρέπει να 
υποστηριχθούν από το ΤΔΜ, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1·

αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη 
διαδικασία μετάβασης που αναφέρεται 
στην τελευταία έκδοση του εθνικού 
σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα 
(«ΕΣΕΚ») και τα οποία πρέπει να 
υποστηριχθούν από το ΤΔΜ, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1·

Or. it

Τροπολογία 396
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού 
των εδαφών ως εδαφών που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη 
διαδικασία μετάβασης που αναφέρεται στο 
στοιχείο α) και τα οποία πρέπει να 
υποστηριχθούν από το ΤΔΜ, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1·

β) αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού 
των εδαφών και των τομέων ως εδαφών 
και τομέων που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τη διαδικασία 
μετάβασης που αναφέρεται στο στοιχείο α) 
και τα οποία πρέπει να υποστηριχθούν από 
το ΤΔΜ, σύμφωνα με την παράγραφο 1·

Or. en

Τροπολογία 397
Radan Kanev

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 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, των σχετικών με την αγορά 
εργασίας, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και 
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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, κυκλική 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, άλλων κοινωνικών συνεπειών, 
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· 

Or. en

Τροπολογία 398
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová

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 
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 

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 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία έως το 2050, με προσδιορισμό 
του δυνητικού αριθμού των θέσεων 
εργασίας που επηρεάζονται και των 
θέσεων εργασίας που χάνονται, των 
αναγκών σε νέες δεξιότητες, των 
αναπτυξιακών αναγκών και των στόχων 
που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 σε 
σύνδεση με τη σταδιακή κατάργηση των 
δραστηριοτήτων που εξαρτώνται από τα 
ορυκτά καύσιμα ή τη διακοπή των 
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εδάφη· δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

Or. fr

Τροπολογία 399
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 
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·

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 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
πρόκειται να μετατραπούν, 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 καθώς επίσης και με τις 
αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ίδρυση 
επιχειρήσεων και τη διατήρηση θέσεων 
εργασίας·

Or. pt

Τροπολογία 400
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων που πλήττονται, των 
αναπτυξιακών αναγκών και των αναγκών 
σε νέες δεξιότητες που σχετίζονται με την 
πράσινη οικονομία καθώς 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·

Or. fr

Τροπολογία 401
Marianne Vind

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 
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 

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 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται και της πιθανής 
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 και 
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εδάφη· των έμμεσα επηρεαζόμενων κλάδων 
αυτού στα εν λόγω εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 402
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 
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·

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
και οι τομείς που επηρεάζονται αρνητικά 
σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς και 
αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών 
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
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 και των προκλήσεων που 
σχετίζονται με την ενεργειακή φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 403
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, του δυνητικού αντικτύπου 
στα δημόσια έσοδα, 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·

Or. en

Τροπολογία 404
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

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 
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·

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 
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 συνδέονται με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·
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Or. en

Τροπολογία 405
Radan Kanev

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 
σχετικών με την αγορά εργασίας, των 
οικονομικών και των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων και ευκαιριών της μετάβασης 
προς μια πλήρως βασισμένη σε 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, υψηλής 
απόδοσης από άποψη χρήσης των πόρων, 
ενεργειακά αποδοτική, κυκλική και 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με 
λεπτομερή κατάλογο των προβλεπόμενων 
δράσεων, καθώς και της επίδρασης στη 
διαφύλαξη, τη διατήρηση και την 
ενίσχυση των υφιστάμενων τοπικών 
ανθρώπινων πόρων και του 
εκπαιδευτικού και βιομηχανικού 
δυναμικού.

Or. en

Τροπολογία 406
Andrea Caroppo

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, των εργασιακών και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
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οικονομία·

Or. it

Τροπολογία 407
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αξιολόγηση της συνέπειας του 
εδαφικού σχεδίου με άλλες εθνικές, 
περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές και 
σχέδια·

ε) αξιολόγηση της συνέπειας του 
εδαφικού σχεδίου με άλλες εθνικές, 
περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές και 
σχέδια καθώς και με τα άλλα ταμεία της 
Ένωσης όπως το [ΕΚΤ+], το ΕΤΠΑ και 
το ΕΤΜ, τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τις 
αρχές που ορίζονται στον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 408
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αξιολόγηση της συνέπειας του 
εδαφικού σχεδίου με άλλες εθνικές, 
περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές και 
σχέδια·

ε) αξιολόγηση της συνέπειας του 
εδαφικού σχεδίου με άλλες εθνικές, 
περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές και 
σχέδια, καθώς και με τα ΕΣΕΚ, την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, τα σημεία αναφοράς για 
την παρακολούθηση βάσει της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το κλίμα και 
τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του 
ΟΗΕ·
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Or. en

Τροπολογία 409
Sandra Pereira, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αξιολόγηση της συνέπειας του 
εδαφικού σχεδίου με άλλες εθνικές, 
περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές και 
σχέδια·

ε) αξιολόγηση της συνέπειας του 
εδαφικού σχεδίου με άλλες εθνικές, 
περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές και 
σχέδια, συμπεριλαμβανομένων 
στρατηγικών·οικονομικής και 
βιομηχανικής ανανέωσης για συνεχή 
παραγωγική δραστηριότητα και επίπεδα 
συνεχούς ή αυξημένης απασχόλησης·

Or. pt

Τροπολογία 410
Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αξιολόγηση της συνέπειας του 
εδαφικού σχεδίου με άλλες εθνικές, 
περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές και 
σχέδια·

ε) αξιολόγηση της συνέπειας του 
εδαφικού σχεδίου με άλλες εθνικές, 
περιφερειακές, διαπεριφερειακές, 
διασυνοριακές ή εδαφικές στρατηγικές και 
σχέδια·

Or. fr

Τροπολογία 411
Στέλιος Κυμπουρόπουλος
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αξιολόγηση της συνέπειας του 
εδαφικού σχεδίου με άλλες εθνικές, 
περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές και 
σχέδια·

ε) αξιολόγηση της συνέπειας του 
εδαφικού σχεδίου με άλλες εθνικές, 
περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές και 
σχέδια, κατά περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 412
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) λεπτομερή κατάλογο των 
διαφόρων εταίρων και ενδιαφερόμενων 
μερών των οποίων ζητήθηκε η γνώμη, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα 
άτομα που ζουν στο συγκεκριμένο 
έδαφος, ιδίως τους εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 413
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) περιγραφή των μηχανισμών 
διακυβέρνησης που συνίστανται στις 
συμφωνίες σύμπραξης, στα σχεδιαζόμενα 
μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης 
και στους αρμόδιους φορείς·

στ) περιγραφή των μηχανισμών 
διακυβέρνησης που συνίστανται στις 
συμφωνίες σύμπραξης και στον τρόπο με 
τον οποίο οι ενδιαφερόμενες τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και τα τοπικά 
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ενδιαφερόμενα μέρη συμμετείχαν στην 
οργάνωση και την υλοποίηση της 
εταιρικής σχέσης, στα σχεδιαζόμενα 
μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης 
και στους αρμόδιους φορείς και στα μέτρα 
που ελήφθησαν για να καταστούν οι εν 
λόγω μηχανισμοί διακυβέρνησης 
διαφανείς·

Or. en

Τροπολογία 414
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) περιγραφή των μηχανισμών 
διακυβέρνησης που συνίστανται στις 
συμφωνίες σύμπραξης, στα σχεδιαζόμενα 
μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης 
και στους αρμόδιους φορείς·

στ) περιγραφή των μηχανισμών 
διακυβέρνησης που συνίστανται στις 
συμφωνίες σύμπραξης, στα σχεδιαζόμενα 
μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης 
και στους αρμόδιους φορείς σε συμφωνία 
με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας 
για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων 
(κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός 
240/2014 της Επιτροπής)·

Or. en

Τροπολογία 415
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) περιγραφή σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η 
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δημόσια διαβούλευση πριν από την 
προετοιμασία των εδαφικών σχεδίων 
δίκαιης μετάβασης και με τον τρόπο με 
τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα 
αυτής της διαβούλευσης· 

Or. en

Τροπολογία 416
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) περιγραφή του είδους των πράξεων 
που προβλέπεται να υλοποιηθούν και της 
προσδοκώμενης συμβολής τους στην 
άμβλυνση των επιπτώσεων της 
μετάβασης·

ζ) αξιολόγηση των ευκαιριών 
μετάβασης για τα οικεία εδάφη και τα 
άτομα που ζουν εκεί, με περιγραφή του 
είδους των πράξεων που προβλέπεται να 
υλοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων των 
πολιτικών για την αγορά εργασίας και τις 
δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην 
προώθηση και τη στήριξη της 
απασχόλησης και της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, και της προσδοκώμενης 
συμβολής τους στη μετατροπή της 
μετάβασης σε ευκαιρία για την περιοχή 
και τους ανθρώπους που ζουν εκεί·

Or. en

Τροπολογία 417
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) περιγραφή του είδους των πράξεων 
που προβλέπεται να υλοποιηθούν και της 
προσδοκώμενης συμβολής τους στην 

ζ) περιγραφή του είδους των πράξεων 
που προβλέπεται να υλοποιηθούν και της 
προσδοκώμενης συμβολής τους στην 
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άμβλυνση των επιπτώσεων της μετάβασης· άμβλυνση των επιπτώσεων της μετάβασης, 
όσον αφορά τη δημιουργία βιώσιμων και 
υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας 
καθώς και τις ανάγκες σε νέες 
δεξιότητες·

Or. fr

Τροπολογία 418
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) περιγραφή του είδους των πράξεων 
που προβλέπεται να υλοποιηθούν και της 
προσδοκώμενης συμβολής τους στην 
άμβλυνση των επιπτώσεων της μετάβασης·

ζ) περιγραφή του είδους των πράξεων 
που προβλέπεται να υλοποιηθούν και της 
προσδοκώμενης συμβολής τους στην 
άμβλυνση των κοινωνικών, οικονομικών, 
των σχετικών με την ενεργειακή 
ασφάλεια και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 419
Jeroen Lenaers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) όταν παρέχεται στήριξη με σκοπό 
τη χορήγηση βοήθειας στους 
πληττόμενους εργαζομένους ώστε να 
προσαρμοστούν σε νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης, καθώς και τη χορήγηση 
συνδρομής για αναζήτηση εργασίας σε 
άτομα που αναζητούν εργασία και για την 
ενεργητική τους συμπερίληψη στην αγορά 
εργασίας, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διασυνοριακή αγορά εργασίας στις 
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παραμεθόριες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 420
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των ΜΜΕ, εξαντλητικό κατάλογο 
των εν λόγω πράξεων και επιχειρήσεων 
και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής 
της στήριξης με μελέτη αποκλίσεων στην 
οποία θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι, αν 
δεν γίνει η επένδυση, ο αριθμός των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
απολεσθούν θα υπερβεί τον αριθμό των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
δημιουργηθούν·

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκτός των 
ΜΜΕ, εξαντλητικό κατάλογο των εν λόγω 
πράξεων και επιχειρήσεων και 
αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής της 
στήριξης με μελέτη αποκλίσεων στην 
οποία θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι, αν 
δεν γίνει η επένδυση, ο αριθμός των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
απολεσθούν θα υπερβεί τον αριθμό των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
δημιουργηθούν· ή όταν υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη επανεκπαίδευσης των 
εργαζομένων και των ατόμων που 
αναζητούν εργασία και δεν υπάρχει 
διαθέσιμη άλλη χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 421
Andrea Caroppo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των ΜΜΕ, εξαντλητικό κατάλογο 
των εν λόγω πράξεων και επιχειρήσεων 
και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής 
της στήριξης με μελέτη αποκλίσεων στην 

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των πολύ μικρών επιχειρήσεων και 
των ΜΜΕ, ενδεικτικό κατάλογο των εν 
λόγω πράξεων και επιχειρήσεων και 
αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής της 
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οποία θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι, αν 
δεν γίνει η επένδυση, ο αριθμός των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
απολεσθούν θα υπερβεί τον αριθμό των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
δημιουργηθούν·

στήριξης με μελέτη αποκλίσεων στην 
οποία θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι, αν 
δεν γίνει η επένδυση, η προβλεπόμενη 
απασχόληση θα σημειώσει αρνητική 
εξέλιξη·

Or. it

Τροπολογία 422
Radka Maxová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των ΜΜΕ, εξαντλητικό κατάλογο 
των εν λόγω πράξεων και επιχειρήσεων 
και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής 
της στήριξης με μελέτη αποκλίσεων στην 
οποία θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι, αν 
δεν γίνει η επένδυση, ο αριθμός των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
απολεσθούν θα υπερβεί τον αριθμό των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
δημιουργηθούν·

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των ΜΜΕ, κατάλογο των εν λόγω 
πράξεων και επιχειρήσεων και 
αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής της 
στήριξης με μελέτη αποκλίσεων στην 
οποία θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι, αν 
δεν γίνει η επένδυση, ο αριθμός των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
απολεσθούν θα υπερβεί τον αριθμό των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
δημιουργηθούν·

Or. en

Τροπολογία 423
Andrea Caroppo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) όταν παρέχεται στήριξη σε 
επενδύσεις για την επίτευξη μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/EΚ, 

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

ενδεικτικό κατάλογο των πράξεων που 
πρόκειται να υποστηριχθούν και 
αιτιολόγηση ότι συμβάλλουν στην τήρηση 
των σχετικών δεικτών αναφοράς που 
χρησιμοποιούνται για τη δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων εκπομπής βάσει της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ, και στη διασφάλιση ότι η 
απασχόληση δεν θα σημειώσει αρνητική 
εξέλιξη·

Or. it

Τροπολογία 424
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 425
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 426
Radka Maxová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) όταν παρέχεται στήριξη σε 
επενδύσεις για την επίτευξη μείωσης των 

θ) όταν παρέχεται στήριξη σε 
επενδύσεις για την επίτευξη μείωσης των 



AM\1205199EL.docx 115/148 PE652.310v01-00

EL

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

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

Or. en

Τροπολογία 427
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά 
προγράμματα και πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης για την 
κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών που 
εντοπίστηκαν.

ι) συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά 
προγράμματα και πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης για την 
κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών που 
εντοπίστηκαν στο έδαφος το οποίο αφορά 
το σχέδιο.

Or. en

Τροπολογία 428
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) σαφή περιγραφή του ρόλου που 
αναμένεται από τη δημόσια διοίκηση και 
τις δημόσιες υπηρεσίες για τη στήριξη 
της υλοποίησης των σχεδίων.

Or. en

Τροπολογία 429
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 όλους τους διεθνείς, 
ενωσιακούς, εθνικούς ή περιφερειακούς 
στόχους στρατηγικού σχεδιασμού όσον 
αφορά την οικολογική διατήρηση και τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 
μέτρα για την προώθηση της 
αξιοπρεπούς απασχόλησης, της 
καλύτερης αμοιβής, των επενδύσεων σε 
καθολικές και δωρεάν δημόσιες 
υπηρεσίες και πιο ολοκληρωμένα 
κοινωνικά οφέλη και αντιδράσεις.

Or. pt

Τροπολογία 430
Radan Kanev

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 

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

σχετικές στρατηγικές έξυπνης 
εξειδίκευσης, με τα ΕΣΕΚ, την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για το κλίμα και με τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Or. en

Τροπολογία 431
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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 σχετικές 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.

Or. en

Τροπολογία 432
Radan Kanev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης αποκλείουν κάθε δημόσια 
επένδυση σε υποδομές ορυκτών 
καυσίμων και προσφέρουν την ευκαιρία 
για περαιτέρω ενίσχυση των τοπικών 
οικονομιών και των μικρών οικονομικών 
αλυσίδων. 
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Ωστόσο, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν εθνική χρηματοδότηση 
για τέτοιες δραστηριότητες στα 
αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια, εφόσον 
βασίζονται σε εκτιμήσεις ενεργειακής 
ασφάλειας ή εθνικής ασφάλειας. 

Or. en

Τροπολογία 433
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Μηχανισμός εφαρμογής έκτακτης 

ανάγκης
Στην περίπτωση συμβάντων τα οποία 
σχετίζονται με τη μετάβαση προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και τα 
οποία έχουν βραχυπρόθεσμες και 
αρνητικές συνέπειες για τους 
εργαζομένους σε οποιοδήποτε έδαφος 
κράτους μέλους, το εκάστοτε κράτος 
μέλος μπορεί να ζητήσει την 
ενεργοποίηση μηχανισμού εφαρμογής 
έκτακτης ανάγκης. Το κράτος μέλος 
παρέχει εξηγήσεις σχετικά με τον λόγο για 
τον οποίο είναι αιτιολογημένη η παροχή 
στήριξης από το ΤΔΜ σε δραστηριότητες 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 
που συνδέονται άμεσα με τους ειδικούς 
του στόχους, όπως ορίζονται στο άρθρο 
2, προκειμένου να μετριαστούν οι 
βραχυπρόθεσμες και αρνητικές συνέπειες 
για τους εργαζομένους. Η Επιτροπή 
εξετάζει το αίτημα λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του.

Or. en
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Τροπολογία 434
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Εταιρική σχέση

1. Σύμφωνα με το [άρθρο 6] του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/…. [νέος ΚΚΔ] 
και με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 240/2014, κάθε κράτος μέλος 
διασφαλίζει την ουσιαστική συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και άλλων συναφών ή 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων στον 
προγραμματισμό και την υλοποίηση των 
μέτρων που υποστηρίζονται από το ΤΔΜ. 
Η εν λόγω ουσιαστική συμμετοχή είναι 
χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμη σε 
όλους.

Or. en

Τροπολογία 435
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές 
βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι 
στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι 
σωρευτικά. Από τη στιγμή που θα 
εγκριθεί από την Επιτροπή η αίτηση 
τροποποίησης του προγράμματος, η 
οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 
[14 παράγραφος 2] του κανονισμού (ΕΕ) 
[νέος ΚΚΔ], οι στόχοι δεν αναθεωρούνται.

2. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές 
βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι 
στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι 
σωρευτικά.
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Or. en

Τροπολογία 436
Andrea Caroppo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 10 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ, 
ώστε να κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές 
στον κατάλογο των δεικτών που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 437
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου θα πρέπει να τηρούνται πλήρως η 
ενωσιακή και οι εθνικές νομοθεσίες περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΕ).../... [νέος ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 438
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Δημοσιονομικές διορθώσεις

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν 
έχει επιτευχθεί τουλάχιστον το 65 % του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του 
ΤΔΜ, μπορεί να προβεί σε 
δημοσιονομικές διορθώσεις, σύμφωνα με 
το άρθρο [98] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], μειώνοντας τη στήριξη του ΤΔΜ 
στην εν λόγω προτεραιότητα κατ’ 
αναλογία προς τα αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 439
Andrea Caroppo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν 
έχει επιτευχθεί τουλάχιστον το 65 % του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του 
ΤΔΜ, μπορεί να προβεί σε 
δημοσιονομικές διορθώσεις, σύμφωνα με 
το άρθρο [98] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], μειώνοντας τη στήριξη του ΤΔΜ 
στην εν λόγω προτεραιότητα 
κατ’ αναλογία προς τα αποτελέσματα.

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 440
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν έχει 
επιτευχθεί τουλάχιστον το 65 % του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του 
ΤΔΜ, μπορεί να προβεί σε δημοσιονομικές 
διορθώσεις, σύμφωνα με το άρθρο [98] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], 
μειώνοντας τη στήριξη του ΤΔΜ στην εν 
λόγω προτεραιότητα κατ’ αναλογία προς 
τα αποτελέσματα.

Με βάση την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, η Επιτροπή 
μπορεί να προβεί σε δημοσιονομικές 
διορθώσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 441
Jessica Polfjärd

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν έχει 
επιτευχθεί τουλάχιστον το 65 % του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του ΤΔΜ, 
μπορεί να προβεί σε δημοσιονομικές 
διορθώσεις, σύμφωνα με το άρθρο [98] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], μειώνοντας 
τη στήριξη του ΤΔΜ στην εν λόγω 
προτεραιότητα κατ’ αναλογία προς τα 
αποτελέσματα.

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν έχει 
επιτευχθεί τουλάχιστον το 65 % του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του ΤΔΜ, 
θα πρέπει να προβεί σε δημοσιονομικές 
διορθώσεις, σύμφωνα με το άρθρο [98] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], μειώνοντας 
τη στήριξη του ΤΔΜ στην εν λόγω 
προτεραιότητα κατ’ αναλογία προς τα 
αποτελέσματα.

Or. en
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Τροπολογία 442
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν έχει 
επιτευχθεί τουλάχιστον το 65 % του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του ΤΔΜ, 
μπορεί να προβεί σε δημοσιονομικές 
διορθώσεις, σύμφωνα με το άρθρο [98] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], μειώνοντας 
τη στήριξη του ΤΔΜ στην εν λόγω 
προτεραιότητα κατ’ αναλογία προς τα 
αποτελέσματα.

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν έχει 
επιτευχθεί τουλάχιστον το 75 % του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του ΤΔΜ, 
μπορεί να προβεί σε δημοσιονομικές 
διορθώσεις, σύμφωνα με το άρθρο [98] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], μειώνοντας 
τη στήριξη του ΤΔΜ στην εν λόγω 
προτεραιότητα κατ’ αναλογία προς τα 
αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 443
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
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 
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παρόντος κανονισμού].
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.
4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
5. Μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει 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.

Or. en
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Τροπολογία 444
Andrea Caroppo

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].

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 445
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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.

Or. en

Τροπολογία 446
Andrea Caroppo
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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 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.

Or. it

Τροπολογία 447
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 448
Στέλιος Κυμπουρόπουλος
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει 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.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 
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.

Or. en

Τροπολογία 449
Andrea Caroppo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει 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 

6. Η εκτελεστική πράξη η οποία 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της 
εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
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πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. it

Τροπολογία 450
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Τα κράτη μέλη επωφελούνται από μια 
μεταβατική περίοδο έως την ... [ένα έτος 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] για την κατάρτιση 
και έγκριση των εδαφικών σχεδίων 
δίκαιης μετάβασης. Κατά τη διάρκεια 
της εν λόγω μεταβατικής περιόδου, η 
οποία δεν λαμβάνεται υπόψη από την 
Επιτροπή όταν εξετάζει απόφαση σχετικά 
με την αποδέσμευση ή απώλεια 
χρηματοδότησης, όλα τα κράτη μέλη 
είναι πλήρως επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 451
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε κράτος μέλος, το συνολικό 
χρηματοδοτικό κονδύλιο καθορίζεται με 
βάση τα ακόλουθα βήματα:

Για κάθε κράτος μέλος, το συνολικό 
χρηματοδοτικό κονδύλιο καθορίζεται με 
βάση τα ακόλουθα βήματα:

I. Το ποσό των 6,5 δισ. EUR από τους 
πόρους του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης 
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κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών 
ως εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του ΤΔΜ, που ισούται με 6,5 δισ. EUR, θα πρέπει να 
κατανεμηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού που προτείνει η Επιτροπή. Το υπόλοιπο 1 δισ. 
EUR, ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη που έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο 
και τα οποία ήδη από το 2017 έχουν επιτύχει σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30%, υπερβαίνοντας κατά 150% τον στόχο του 20% που έχει 
θέσει η ΕΕ για το 2020.

Τροπολογία 452
Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
49 %),

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
μεταφορές, κατασκευές, αλλαγές χρήσης 
γης και από άλλες μη αμελητέες πηγές σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 και NUTS 
3, στις οποίες η ένταση άνθρακα, όπως 
ορίζεται από την αναλογία των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τις 
παραπάνω πηγές τις οποίες υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου προς το ΑΕΠ της εν λόγω 
περιοχής, είναι διπλάσια από τον μέσο όρο 
της ΕΕ-27. Όταν δεν σημειώνεται 
υπέρβαση του επιπέδου αυτού σε καμία 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 και 3 σε 
δεδομένο κράτος μέλος, λαμβάνονται 
υπόψη οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων στην περιφέρεια επιπέδου 
NUTS 2 και 3 με την υψηλότερη ένταση 
άνθρακα (στάθμιση 39%),

__________________ __________________
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28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
της 4.2.2006, σ. 1).

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
της 4.2.2006, σ. 1).

Or. pt

Τροπολογία 453
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
49 %),

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
27 %),

__________________ __________________
28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
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έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
της 4.2.2006, σ. 1).

έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
της 4.2.2006, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 454
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
49 %),

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 3, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 3 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 3 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
49 %),

__________________ __________________
28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
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της 4.2.2006, σ. 1). της 4.2.2006, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο παράρτημα Ι, είναι σημαντικό να συγκεντρώνονται όσο το δυνατόν ακριβέστερα στοιχεία. 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διατηρηθούν οι αναφορές στο επίπεδο των περιφερειών NUTS 3, 
και όχι NUTS 2, διότι το αντίθετο θα μπορούσε να οδηγήσει στην αντιστάθμιση ορισμένων 
περιφερειών από άλλες. Δεδομένου του περιορισμένου προϋπολογισμού, θα πρέπει να 
καταβάλλεται προσπάθεια για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τροπολογία 455
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
49 %),

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 3, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 3 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 3 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
49 %),

__________________ __________________
28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
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για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
της 4.2.2006, σ. 1).

για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
της 4.2.2006, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 456
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
25 %),

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη ως ποσοστό 
επί του συνολικού βιομηχανικού 
εργατικού δυναμικού κάθε περιφέρειας 
(στάθμιση 33%),

Or. en

Τροπολογία 457
Sandra Pereira, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
25%),

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και σε 
άλλους κλάδους που βρίσκονται σε 
διαδικασία αναδιάρθρωσης (στάθμιση 25 
%),

Or. pt

Τροπολογία 458
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
25 %),

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα, λιγνίτη, πετρελαιούχου 
σχιστόλιθου και τύρφης (στάθμιση 25%),

Or. en

Τροπολογία 459
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
25 %),

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης και χρήση της ενέργειας 
άνθρακα και λιγνίτη(στάθμιση 25%),

Or. en

Τροπολογία 460
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
25 %),

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
45 %),

Or. en

Τροπολογία 461
José Manuel Fernandes
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
25 %),

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
20 %),

Or. en

Τροπολογία 462
José Manuel Fernandes

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) Τροπολογία v a) η ταχύτητα με 
την οποία τα κράτη μέλη δεσμεύονται να 
μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου από άνθρακα ή λιγνίτη, 
όπως αποτυπώνεται στα αντίστοιχα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα για το 2030 (στάθμιση 5%)·

Or. en

Τροπολογία 463
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) Απασχόληση στη βιομηχανία στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του 
σημείου i) (στάθμιση 25 %),

iii) Απασχόληση και αναζητούντες 
εργασία που εργάζονται ή εργάζονταν σε 
τομείς δραστηριότητας που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα 
οποία απορρέουν από τη διαδικασία 
μετάβασης στη βιομηχανία στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 που 
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λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του 
σημείου i) (στάθμιση 25 %),

Or. en

Τροπολογία 464
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) Απασχόληση στη βιομηχανία στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του 
σημείου i) (στάθμιση 25 %)

iii) Απασχόληση στη βιομηχανία στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του 
σημείου i) (στάθμιση 27 %)

Or. en

Τροπολογία 465
Sandra Pereira, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) Απασχόληση στη βιομηχανία στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του 
σημείου i) (στάθμιση 25 %),

iii) Ανεργία στις περιφέρειες επιπέδου 
NUTS 2 που λαμβάνεται υπόψη για τους 
σκοπούς του σημείου i) (στάθμιση 25 %),

Or. pt

Τροπολογία 466
Sandra Pereira, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέo)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) Ποσοστό των περιφερειών 
επιπέδου NUTS 2 που θεωρούνται 
λιγότερο ανεπτυγμένες για σκοπούς 
πολιτικής συνοχής (στάθμιση 10%),

Or. pt

Τροπολογία 467
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v α) Η ταχύτητα με την οποία τα 
κράτη μέλη δεσμεύονται να μειώσουν τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από 
άνθρακα ή λιγνίτη, όπως αποτυπώνεται 
στα αντίστοιχα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα για το 2030 
(στάθμιση 6%)·

Or. en

Τροπολογία 468
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 

διαγράφεται
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των κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

Or. en

Τροπολογία 469
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 470
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela

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 

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, 
αντίστοιχα τα 5 δισ. EUR για κράτος 
μέλος που μπορεί να αιτιολογήσει με 
σαφείς δείκτες ότι διαθέτει μεγαλύτερο 
ποσοστό ευάλωτων περιφερειών στις 
οποίες η μετάβαση σε περιβαλλοντικά 
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αναλόγως· βιώσιμη ενεργειακή πολιτική θα 
δημιουργήσει απτούς 
κοινωνικοοικονομικούς κινδύνους από τη 
διάμεσο των άλλων κρατών μελών. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR, 
αντίστοιχα τα 5 δισ. για κράτη μέλη που 
επηρεάζονται έντονα, ανά κράτος μέλος 
ανακατανέμονται κατ’ αναλογία προς τα 
κονδύλια όλων των υπολοίπων κρατών 
μελών. Τα μερίδια των κρατών μελών 
υπολογίζονται εκ νέου αναλόγως·

Or. en

Τροπολογία 471
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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 27 % του αρχικού 
κεφαλαίου που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2. Τα ποσά που υπερβαίνουν 
το 27 % ανά κράτος μέλος 
ανακατανέμονται κατ’ αναλογία προς τα 
κονδύλια όλων των υπολοίπων κρατών 
μελών. Τα μερίδια των κρατών μελών 
υπολογίζονται εκ νέου αναλόγως·

Or. en

Τροπολογία 472
Andrea Caroppo

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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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 πόρων 
του Ταμείου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 2. Τα υψηλότερα ποσά 
ανακατανέμονται κατ’ αναλογία προς τα 
κονδύλια όλων των υπολοίπων κρατών 
μελών. Τα μερίδια των κρατών μελών 
υπολογίζονται εκ νέου αναλόγως·

Or. it

Τροπολογία 473
Andrea Caroppo

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Τα μερίδια των κρατών μελών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του 
στοιχείου β) προσαρμόζονται προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω με συντελεστή 1,5 
επί τη διαφορά κατά την οποία το κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ του οικείου κράτους μέλους 
(μετρούμενο σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης) για την περίοδο 2015-2017 
υπερβαίνει ή υπολείπεται του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ των κρατών μελών της ΕΕ-
27 (μέσος όρος εκφραζόμενος ως 100 %)·

γ) Τα μερίδια των κρατών μελών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του 
στοιχείου β) προσαρμόζονται προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω με συντελεστή 1,5 
επί τη διαφορά κατά την οποία το πιο 
πρόσφατο κατά κεφαλήν ΑΕΕ του οικείου 
κράτους μέλους (μετρούμενο σε ισοτιμίες 
αγοραστικής δύναμης) υπερβαίνει ή 
υπολείπεται του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΕ 
των κρατών μελών της ΕΕ-27 (μέσος όρος 
εκφραζόμενος ως 100 %)·

Or. it

Τροπολογία 474
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η προσαρμογή αυτή δεν εφαρμόζεται στα 
κράτη μέλη για τα οποία έχει τεθεί 
ανώτατο όριο κονδυλίων σύμφωνα με το 
στοιχείο β)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 475
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η προσαρμογή αυτή δεν εφαρμόζεται στα 
κράτη μέλη για τα οποία έχει τεθεί 
ανώτατο όριο κονδυλίων σύμφωνα με το 
στοιχείο β)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 476
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ποσά για τη διασφάλιση της ελάχιστης 
έντασης των ενισχύσεων αφαιρούνται 
αναλογικά από τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών, με την 
εξαίρεση των κρατών μελών για τα οποία 
έχει τεθεί ανώτατο όριο κονδυλίων 
σύμφωνα με το στοιχείο β).

Τα ποσά για τη διασφάλιση της ελάχιστης 
έντασης των ενισχύσεων αφαιρούνται 
αναλογικά από τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών.

Or. en



PE652.310v01-00 142/148 AM\1205199EL.docx

EL

Τροπολογία 477
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Πληθυσμός που κατοικεί σε 
νησιωτικές ή ορεινές περιοχές οι οποίες 
εξαρτώνται από αυτόνομες γεννήτριες 
ντίζελ ή πετρελαίου για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας (στάθμιση 2%)·

Or. en

Τροπολογία 478
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

II. Το υπόλοιπο 1 δισ. EUR από τους 
πόρους του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης 
θα πρέπει να λειτουργεί ως μηχανισμός 
αποζημίωσης για τα κράτη μέλη που 
είχαν μειώσει τις μεικτές εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον 
κατά 30% έως το 2017 βάσει των οικείων 
εθνικών καταλόγων σε σύγκριση με τα 
επίπεδα εκπομπών του 1990, 
υπερβαίνοντας κατά τον τρόπο αυτό τον 
στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που έχει θέσει η ΕΕ για το 
2020 κατά τουλάχιστον 150%. Το 1 δισ. 
EUR κατανέμεται μεταξύ αυτών των 
κρατών μελών βάσει του ποσοστού των 
οικείων μεικτών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου για το 2017.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposal of the Commission does not take into account previous emission reduction 
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efforts, thus allocating a lower share of the resources to early achiever Member States. At the 
same time, it favours Member States that have not demonstrated such achievements. By 
introducing a compensation mechanism, the current amendment aims at rebalancing this 
rather unjust feature of the proposal. The compensation mechanism would provide additional 
resources for nine Member States, out of which eight are amongst the poorest ones in the EU. 
It needs to be noted that, under the current amendment, Poland’s allocation would be 
maintained at the maximum amount of 2 billion EUR, in accordance with Annex I - 
paragraph 1 - point (b).

Τροπολογία 479
Andrea Caroppo

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 
2 στοιχείο α)

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία  480
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α – 
σημείο 1.1

Or. en

Τροπολογία 481
Andrea Caroppo

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1. Περιγραφή της αναμενόμενης 
διαδικασίας μετάβασης προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία, σύμφωνα με τους 
στόχους των εθνικών σχεδίων για την 
ενέργεια και το κλίμα, και άλλα 
υφιστάμενα σχέδια μετάβασης, με 
χρονοδιάγραμμα ως προς την παύση ή τη 
μείωση δραστηριοτήτων όπως η εξόρυξη 
άνθρακα και λιγνίτη ή η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα.

1.1. Περιγραφή της αναμενόμενης 
διαδικασίας μετάβασης προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία, σύμφωνα με τους 
στόχους άλλων υφιστάμενων σχεδίων 
μετάβασης, με χρονοδιάγραμμα ως προς την 
παύση ή τη μείωση δραστηριοτήτων όπως η 
εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη ή η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο β)

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο β)

1.2 Προσδιορισμός των εδαφών που 
αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο 
και αιτιολόγηση αυτής της επιλογής, με 
την αντίστοιχη εκτίμηση των επιπτώσεων 
για την οικονομία και την απασχόληση με 
βάση την τελευταία έκδοση του ΕΣΕΚ.

Or. it

Τροπολογία482
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β – 
σημείο 1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2 Προσδιορισμός των εδαφών τα οποία 
αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό και αιτιολόγηση της 
επιλογής τους με την αντίστοιχη εκτίμηση 
των επιπτώσεων για την οικονομία και την 
απασχόληση με βάση την περιγραφή του 
σημείου 1.1.

1.2 Προσδιορισμός των εδαφών, των 
τομέων και των κοινοτήτων που 
αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό και αιτιολόγηση της 
επιλογής τους με την αντίστοιχη εκτίμηση 
των επιπτώσεων για την οικονομία και την 
απασχόληση με βάση την περιγραφή του 
σημείου 1.1.

Or. en

Τροπολογία 483
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1. Εκτίμηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και εδαφικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία.

2.1. Εκτίμηση των οικονομικών, 
κοινωνικών, εδαφικών και τομεακών 
επιπτώσεων της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 484
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – σημείο 2.2 – Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο δ – πίνακας – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Στόχοι και αποτελέσματα που 
αναμένονται από την υλοποίηση της 
προτεραιότητας του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης.

– Στόχοι και αποτελέσματα που 
αναμένονται από την υλοποίηση της 
προτεραιότητας του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης, μεταξύ άλλων για την 
ευημερία των θιγόμενων τοπικών 
κοινοτήτων και για τους εργαζομένους, 
με ιδιαίτερη προσοχή στη μακροχρόνια 
ανεργία, τη φτώχεια των εργαζομένων 
και στα άτομα που αναζητούν την πρώτη 
τους θέση εργασίας.

Or. en

Τροπολογία  485
Radka Maxová

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – σημείο 2.4 – Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο η και Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο θ – πίνακες

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 
2 στοιχείο η)

διαγράφεται

Συμπληρώνεται μόνο αν παρέχεται 
στήριξη σε παραγωγικές επενδύσεις σε 
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επιχειρήσεις άλλες από ΜΜΕ:
– Εξαντλητικός κατάλογος των οικείων 
πράξεων και επιχειρήσεων και, για 
καθεμία από αυτές, αιτιολόγηση της 
αναγκαιότητας της εν λόγω στήριξης 
μέσω μελέτης αποκλίσεων στην οποία θα 
πρέπει να καταδεικνύεται ότι ο αριθμός 
των θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
απολεσθούν θα υπερβαίνει τον αριθμό 
των θέσεων εργασίας που θα 
δημιουργηθούν αν δεν γίνει η επένδυση
Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 
2 στοιχείο θ)
Συμπληρώνεται μόνο αν παρέχεται 
στήριξη σε επενδύσεις για να επιτευχθεί η 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ·
– Εξαντλητικός κατάλογος των προς 
στήριξη πράξεων και αιτιολόγηση ως 
προς το ότι συμβάλλουν στη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
και οδηγούν σε σημαντικές μειώσεις των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
θα είναι κατά πολύ χαμηλότερες των 
δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται 
για τη δωρεάν κατανομή βάσει της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ και υπό τον όρο ότι 
αυτές είναι απαραίτητες για την 
προστασία σημαντικού αριθμού θέσεων 
εργασίας

Or. en

Τροπολογία 486
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – σημείο 3.1 – πίνακας – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των 
εταίρων στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 

– Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των 
εταίρων, σε συμφωνία με τον ευρωπαϊκό 
κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική 



AM\1205199EL.docx 147/148 PE652.310v01-00

EL

αξιολόγηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης·

σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 
(κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός 
240/2014 της Επιτροπής), 
συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ, 
συνδικαλιστικών ενώσεων και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών, στην 
προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του 
εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 487
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – σημείο 3.1 – πίνακας – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Αποτελέσματα της δημόσιας 
διαβούλευσης.

– Αποτελέσματα της δημόσιας 
διαβούλευσης, σε συμφωνία με τον 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την 
εταιρική σχέση στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων 
(κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός 
240/2014 της Επιτροπής).

Or. en

Τροπολογία 488
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – σημείο 3.3 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φορέας ή φορείς αρμόδιοι για τον 
συντονισμό και την παρακολούθηση της 
υλοποίησης του σχεδίου και ρόλος αυτών.

Φορέας ή φορείς αρμόδιοι για τον 
συντονισμό και την παρακολούθηση της 
υλοποίησης του σχεδίου και ρόλος αυτών 
σε συμφωνία με τον ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο 
πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων 
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(κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός 
240/2014 της Επιτροπής).

Or. en


