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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η οικολογική κρίση που αντιμετωπίζει ο κόσμος είναι αδυσώπητη. Με το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης (ΤΔΜ) και τη δέσμευσή του να επιτύχει το 2050 μια Ευρώπη κλιματικά 
ουδέτερη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύει τη δέσμευσή της να διαθέσει συγκεκριμένους 
δημοσιονομικούς πόρους για την αναγκαία οικολογική μετάβαση της οικονομίας της. 
Δεσμεύεται να στηρίξει τούς πολίτες της σε αυτές τις αλλαγές και να βοηθήσει τα εδάφη της 
να αξιοποιήσουν την κοινή ευκαιρία για να οικοδομήσουν ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον.

Την ώρα που η πανδημία του COVID-19 αποκαλύπτει την ευπάθεια των αναπτυξιακών μας 
μοντέλων, η απαίτηση για ευρωπαϊκές διασφαλίσεις γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Οι κρίσεις 
που απειλούν τις κοινωνίες μας δεν έρχονται σε σύγκρουση, ενισχύονται αμοιβαία με την 
αύξηση των ανισοτήτων και την ενθάρρυνση της απομόνωσης. Ως εκ τούτου, εναπόκειται 
στο ευρωπαϊκό νομοθετικό οπλοστάσιο να ενισχύσει τις ικανότητες αντίδρασης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμπολίτες μας αντιλαμβάνονται την απόλυτη ανάγκη να ανταποκριθούν συλλογικά και 
θετικά στις προκλήσεις της εποχής μας. Το 82 % των Ευρωπαίων τάσσονται υπέρ μιας 
χρηματοδοτικής στήριξης για την ενεργειακή μετάβαση1. Οι συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής δεν αφήνουν πλέον περιθώριο αμφιβολίας, η επιβίωσή μας εξαρτάται από τη 
συλλογική μας ικανότητα να μετασχηματίσουμε τον τρόπο ζωής μας.

Οι ενεργειακές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές μας πολιτικές θα πρέπει να 
συμβαδίζουν με την ιστορική εξέλιξη. Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία2, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αρνείται να υποστεί τις παγκόσμιες αλλαγές και στηρίζει την ικανότητα των εδαφών 
να λαμβάνουν ενεργό μέρος στην αλλαγή. Το Επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη3 
έρχεται να αναπτύξει τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης (ΜΔΜ), που θα συμβάλει στην 
κινητοποίηση τουλάχιστον 100 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2021-2027 για τις 
περιφέρειες οι οποίες πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία.

Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης4 είναι ο πρώτος από τους τρεις πυλώνες του ΜΔΜ. Αυτή η 
ενισχυμένη στήριξη της ΕΕ δεν μπορεί να είναι συνώνυμη με άνευ όρων επιχορηγήσεις στα 
κράτη μέλη. Η εκπλήρωση των δεσμεύσεων των κρατών μελών για το κλίμα αποτελεί την 
απαραίτητη εγγύηση για μια συνεκτική, αξιόπιστη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική.

Απέναντι στις οικονομικές αλλά και κοινωνικές κρίσεις, τα εδάφη που έχουν τη μεγαλύτερη 
ανάγκη μετάβασης δεν μπορούν να γίνουν οι φτωχοί συγγενείς του 21ου αιώνα. Είναι 
πολύτιμα για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, το οποίο πρέπει τώρα να κινητοποιήσει τους 
πολιτισμούς και τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία δυναμικών που θα συνεπιφέρουν μια 
συστημική αλλαγή χωρίς αποκλεισμούς. Το ΤΔΜ αποτελεί μάρτυρα αυτής της φιλοδοξίας, 
συμπληρώνοντας τους δύο άλλους πυλώνες του ΜΔΜ, οι οποίοι επίσης πρέπει να 
απευθύνονται εν μέρει σε αυτά τα εδάφη. Στόχος του είναι να στηρίξει στο πλησιέστερο 

1 2η έκδοση της έρευνας της ΕΤΕπ για το κλίμα, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο BVA 
Institute και δημοσιεύθηκε στις 13 Μαρτίου 2020. 
2 Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, της 11ης Δεκεμβρίου 2019
3 COM(2020)0021 της 14ης Ιανουαρίου 2020.
4 COM(2020)0022 της 14ης Ιανουαρίου 2020.
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δυνατό επίπεδο τους πληθυσμούς, ώστε να είναι σε θέση να ενεργοποιούν μοχλούς 
ανθεκτικότητας, και να διασφαλίζει ότι κανένα έδαφος δεν μένει πίσω.

Προκειμένου τα εδάφη και οι πληθυσμοί τους να είναι σε θέση να μετατρέψουν τη μετάβαση 
σε μια ευκαιρία για καλύτερο μέλλον, ο συντάκτης γνωμοδότησης επισημαίνει τρεις 
διαστάσεις που είναι ουσιώδεις για την πλαισίωση του ΤΔΜ.

Κατ’ αρχάς, για να εξασφαλιστεί ότι πράγματι χρησιμοποιείται «δίκαια», το ΤΔΜ θα πρέπει 
να επικεντρωθεί κατά προτεραιότητα στον άνθρωπο και στη βελτίωση της κοινωνικής 
ευημερίας. Τα αποτελέσματα του εν λόγω ταμείου θα πρέπει να απτά για τον πληθυσμό και 
ορατά επί τόπου. Αυτό θα μπορέσει να επιτευχθεί με μέτρα αναζωογόνησης της αγοράς 
εργασίας (εκπαίδευση, κατάρτιση, στήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων, την κινητικότητα 
κ.λπ.), καθώς και με ορισμένα παθητικά μέτρα στήριξης (χρηματοδότηση για τη γεφύρωση 
του χάσματος στον τομέα των συντάξεων).

Επιπλέον, το ταμείο πρέπει να είναι προσανατολισμένο στη δημιουργία των συνθηκών για 
μια βιώσιμη οικονομία στα εδάφη. Κάθε επένδυση που υλοποιεί το ταμείο θα πρέπει να 
συνάδει με τις ανάγκες κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας.

Τέλος, το ταμείο θα πρέπει να στηρίζει μέτρα «κοινωνικής υποδομής» που βοηθούν τα εδάφη 
που βρίσκονται σε μετάβαση να παραμείνουν δυναμικά και να επικεντρώνονται στην 
κοινότητα και την αλληλεγγύη (υγειονομική περίθαλψη, στέγαση, κ.λπ.). Πέραν των υλικών 
υποδομών, η ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών συμμετεχόντων να συμβάλουν στη 
μετάβαση είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση της πρόσβασης στο ταμείο.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης αντιμετωπίζει το ΤΔΜ ως ένα ευρωπαϊκό εργοστάσιο 
μεταβάσεων5. Η επιτυχία των δυναμικών αλλαγής και του μετασχηματισμού των εδαφών 
εξαρτάται από τη συμμετοχή των κατοίκων τους στον καθορισμό των στρατηγικών καθώς 
και από τη συνειδητή κινητοποίηση των οργανώσεων και των δομών που αποτελούν φορείς 
τοπικών έργων. Η υλοποίηση της οικολογικής μετάβασης ενός εδάφους σημαίνει πρωτίστως 
την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών που θα πλαισιώνουν την αλλαγή των αντιλήψεων και θα 
οδηγούν στην εξεύρεση λύσεων επιτόπου.

Με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, οι περιφέρειες, οι πληθυσμοί και οι επιχειρήσεις έχουν τη 
δυνατότητα να καταστήσουν επιτυχή τη μετάβαση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

5 Σχετικά με το μοντέλο μετάβασης που αναπτύχθηκε στο Loos-en-Googelle της Γαλλίας,
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales   

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 
την πολιτική της Ένωσης για τη συνοχή 
την περίοδο από το 2021 έως το 2027, στο 
πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, συμβάλλει στην 
εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ένωσης 
να εφαρμόσει τη συμφωνία του Παρισιού 
για περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τον 
1,5°C και να υλοποιήσει τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, συγκεντρώνοντας την ενωσιακή 
χρηματοδότηση σε πράσινους στόχους, 
καθώς και τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ο παρών 
κανονισμός υλοποιεί μία από τις 
προτεραιότητες που καθορίζονται στην 
ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία («Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία»)11 και αποτελεί μέρος του 
επενδυτικού σχεδίου για μια βιώσιμη 
Ευρώπη12, παρέχοντας ειδική 
χρηματοδότηση βάσει του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή, ώστε να 
αντεπεξέλθει η Ένωση στις οικονομικές 
και κοινωνικές προκλήσεις της μετάβασης 
προς μια πλήρως βασισμένη σε 
ανανεώσιμες πηγές, υψηλά αποδοτική 
από άποψη χρήσης των πόρων και 
ενεργειακά αποδοτική, κυκλική και 
κλιματικά ουδέτερη, και τούτο όσο το 
δυνατόν συντομότερα και πάντως έως το 
2050 το αργότερο, και να στηρίξει και να 
πλαισιώσει τις περιφέρειες της Ένωσης 
και τους ανθρώπους με κοινωνική, 
εργασιακή και οικονομική στήριξη.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 τελικό της 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 τελικό της 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 της 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 της 14.1.2020.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η μετάβαση προς μια κλιματικά 
ουδέτερη και κυκλική οικονομία αποτελεί, 
για την Ένωση, έναν από τους 
σπουδαιότερους στόχους πολιτικής. Στις 
12 Δεκεμβρίου 2019 το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε τον στόχο της 
επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης 
Ένωσης έως το 2050, σύμφωνα με τους 
στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. 
Μπορεί η καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής και της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος να αποβεί προς όφελος 
όλων μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα δε 
να παράσχει ευκαιρίες και προκλήσεις για 
όλους, ωστόσο δεν ξεκινούν τη μετάβασή 
τους όλες οι περιφέρειες και όλα τα κράτη 
μέλη από το ίδιο σημείο αφετηρίας ούτε 
έχουν την ίδια ικανότητα απόκρισης. 
Μερικά είναι πιο προηγμένα από άλλα, 
ενώ η μετάβαση επιφέρει ευρύτερες 
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις σε 
εκείνες τις περιφέρειες που εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από ορυκτά καύσιμα -ιδίως 
άνθρακα, λιγνίτη, τύρφη και πετρελαιούχο 
σχιστόλιθο- ή από βιομηχανίες έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μια 
τέτοια κατάσταση παρουσιάζει τον 
κίνδυνο, αφενός, της μετάβασης 
διαφορετικών ταχυτήτων στην Ένωση, 
όσον αφορά τη δράση για το κλίμα, και, 
αφετέρου, του ανοίγματος της ψαλίδας 
μεταξύ περιφερειών, γεγονός επιζήμιο για 
τους στόχους της κοινωνικής, 
οικονομικής και εδαφικής συνοχής.

(2) Η μετάβαση προς μια κλιματικά 
ουδέτερη, πλήρως βασισμένη σε 
ανανεώσιμες πηγές, υψηλά αποδοτική 
από άποψη χρήσης των πόρων και 
ενεργειακά αποδοτική και κυκλική 
οικονομία αποτελεί, για την Ένωση, έναν 
από τους σπουδαιότερους στόχους 
πολιτικής· σύμφωνα με την έρευνα για το 
κλίμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για το 2019, το 82 % 
των πολιτών της Ένωσης ζητούν ειδική 
οικονομική στήριξη για την ενεργειακή 
μετάβαση. Στις 12 Δεκεμβρίου 2019 το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τον στόχο 
της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης 
Ένωσης έως το 2050, σύμφωνα με τους 
στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Η 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και 
της υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
αποτελούν προκλήσεις που θα μπορούσαν 
να μετατραπούν σε ευκαιρίες για όλους 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αν 
σχεδιαστούν με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. 
Δεν ξεκινούν τη μετάβασή τους όλες οι 
περιφέρειες και όλα τα κράτη μέλη από το 
ίδιο σημείο αφετηρίας την απαραίτητη και 
εξαιρετικά επείγουσα μετάβασή τους ούτε 
έχουν την ίδια ικανότητα απόκρισης 
Μερικά είναι πιο προηγμένα από άλλα, 
ενώ η μετάβαση επιφέρει ευρύτερες 
κοινωνικές, εργασιακές και οικονομικές 
επιπτώσεις σε εκείνες τις περιφέρειες και 
τους ανθρώπους που ζουν εκεί που 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ορυκτά 
καύσιμα -φυσικό αέριο, άνθρακα, λιγνίτη, 
τύρφη και πετρελαιούχο σχιστόλιθο- και/ή 
από βιομηχανίες έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. Μια τέτοια 
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κατάσταση παρουσιάζει τον κίνδυνο, 
αφενός, της μετάβασης διαφορετικών 
ταχυτήτων στην Ένωση, όσον αφορά τη 
δράση για το κλίμα, και, αφετέρου, 
συμβάλλει στην κοινωνική ανισότητα και 
στο άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ 
περιφερειών. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να στηριχθούν επειγόντως οι 
περιφέρειες και οι φορείς των οποίων η 
συμβολή είναι καίριας σημασίας για τη 
διασφάλιση ταχείας μετάβασης επί τη 
βάσει των στόχων της Ένωσης για το 
κλίμα, ώστε να μην διευρυνθεί το χάσμα. 

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία και στο επενδυτικό 
σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη, ο 
Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης θα 
πρέπει να συμπληρώνει τις άλλες δράσεις 
στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
από το 2021 έως το 2027. Η Ένωση θα 
πρέπει να πλαισιώσει και να στηρίξει τις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους που ζουν 
εκεί κατά τη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα της Ένωσης, 
συγκεντρώνοντας τις δαπάνες του 
ενωσιακού προϋπολογισμού στους 
κλιματικούς στόχους, τους στόχους 
συνοχής και τους κοινωνικούς στόχους σε 
όλα τα σχετικά επίπεδα.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ»), το 
οποίο συνιστά έναν από τους πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης που 
υλοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής για 
τη συνοχή. Σκοπός του ΤΔΜ είναι να 
μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της 
κλιματικής μετάβασης, παρέχοντας 
στήριξη σε εκείνα τα εδάφη και σε 
εκείνους τους εργαζομένους που 
πλήττονται περισσότερο. Σύμφωνα με τον 
ειδικό στόχο του ΤΔΜ, οι δράσεις που 
υποστηρίζονται από το ΤΔΜ θα πρέπει να 

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

ανθρώπους που ζουν εκεί, και ιδίως 
στους εργαζομένους. Σύμφωνα με τον 
ειδικό στόχο του ΤΔΜ, οι δράσεις που 
υποστηρίζονται από το ΤΔΜ θα πρέπει να 
συμβάλλουν με άμεσο τρόπο στη 
διευκόλυνση και την ενεργοποίηση της 
μετάβασης, με τη δημιουργία νέων 
ευκαιριών βιώσιμης απασχόλησης, με τον 
μετριασμό των αρνητικών κοινωνικών 
επιπτώσεων και με τη χρηματοδότηση της 
διαφοροποίησης, της βιωσιμότητας και 
του εκσυγχρονισμού της τοπικής 
οικονομίας. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον 
ειδικό στόχο του ΤΔΜ, ο οποίος ορίζεται 
στο ίδιο επίπεδο και απαριθμείται μαζί με 
τους στόχους πολιτικής που ορίζονται στο 
άρθρο [4] του κανονισμού ΕΕ [νέος ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Λόγω της σημασίας που έχει η 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού, με τη δέσμευση σχετικά με τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών και με την αυξημένη 
φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας να δημιουργήσει ευκαιρίες για 
μια πιο ευημερούσα και χωρίς 
αποκλεισμούς, καθώς πιο υγιή και πιο 
πράσινη Ευρώπη, το ΤΔΜ αναμένεται να 
συμβάλει καθοριστικά στην ενσωμάτωση 
των δράσεων για το κλίμα και να 
επιταχύνει τη μετάβαση σε μια κλιματικά 
ουδέτερη, πλήρως βασισμένη σε 
ανανεώσιμες πηγές, υψηλά αποδοτική 
από άποψη χρήσης των πόρων και 
ενεργειακά αποδοτική και κυκλική 
οικονομία το συντομότερο δυνατόν και 
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αυτού του στόχου. πάντως έως το 2050 το αργότερο. Οι 
πόροι από τα κονδύλια του ΤΔΜ είναι 
πρόσθετοι πόροι, επιπλέον των 
επενδύσεων που απαιτούνται για την 
επίτευξη του γενικού στόχου να αφιερωθεί 
το 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για τη 
στήριξη των στόχων για το κλίμα. Οι πόροι 
από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ θα συμβάλουν 
εξ ολοκλήρου στην επίτευξη αυτού του 
στόχου.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Οι πόροι του ΤΔΜ θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τους πόρους που 
διατίθενται στο πλαίσιο της πολιτικής για 
τη συνοχή, καθώς και τις εθνικές και 
περιφερειακές επενδύσεις και το ιδιωτικό 
κεφάλαιο, και δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υποκαθιστούν τις 
επενδύσεις αυτές.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η μετάβαση προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία είναι δύσκολο 
εγχείρημα για όλα τα κράτη μέλη. Θα 
είναι δε ιδιαίτερα δύσκολο για εκείνα τα 
κράτη μέλη τα οποία εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από ορυκτά καύσιμα ή 

(8) Η μετάβαση προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία δεν είναι μόνο ένα 
δύσκολο εγχείρημα αλλά και μια τεράστια 
ευκαιρία για όλους. Θα χρειαστεί 
πρόσθετη στήριξη για τις περιφέρειες που 
εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο 
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βιομηχανικές δραστηριότητες έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που 
πρόκειται να καταργηθούν σταδιακά ή 
χρειάζεται να προσαρμοστούν λόγω της 
μετάβασης προς την κλιματική 
ουδετερότητα, και τα οποία δεν διαθέτουν 
τα οικονομικά μέσα γι’ αυτό τον σκοπό. Το 
ΤΔΜ θα πρέπει, επομένως, να καλύπτει 
όλα τα κράτη μέλη, ωστόσο η κατανομή 
των χρηματοδοτικών του μέσων θα πρέπει 
να αποτυπώνει την ικανότητα των κρατών 
μελών να χρηματοδοτήσουν τις 
απαραίτητες επενδύσεις, ώστε να 
αντεπεξέλθουν στη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα.

βαθμό από ορυκτά καύσιμα ή 
βιομηχανικές δραστηριότητες έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που 
πρόκειται να καταργηθούν σταδιακά και/ή 
να εκσυγχρονιστούν στο πλαίσιο της 
μετάβασης προς την κλιματική 
ουδετερότητα, και τα οποία δεν διαθέτουν 
τα οικονομικά μέσα γι’ αυτό τον σκοπό. Το 
ΤΔΜ θα πρέπει, επομένως, να καλύπτει 
όλη την Ένωση, ωστόσο η κατανομή των 
χρηματοδοτικών του μέσων θα πρέπει να 
αποτυπώνει την ικανότητα των 
περιφερειών να χρηματοδοτήσουν τις 
απαραίτητες επενδύσεις, ώστε να κάνουν 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα το συντομότερο δυνατόν 
και πάντως έως το 2050 το αργότερο.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κεφάλαιο της Ένωσης, και να βελτιώνει 
την υγεία και την ευημερία όσον αφορά 
τους κινδύνους και τις επιπτώσεις που 
σχετίζονται με το περιβάλλον. Τα 
χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να 
συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια 
αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων 
και κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία έως το 2050 το αργότερο. Για 
παρακμάζοντες τομείς, όπως η παραγωγή 
ενέργειας που βασίζεται στον άνθρακα, 
στον λιγνίτη, στην τύρφη, στο φυσικό 
αέριο, στο πετρέλαιο και στον 
πετρελαιούχο σχιστόλιθο ή οι 
δραστηριότητες εξόρυξης αυτών των 
ορυκτών καυσίμων, η στήριξη θα πρέπει 
να συνδέεται με έντονη αιρεσιμότητα 
όσον αφορά τη σταδιακή παύση της 
δραστηριότητας και να εστιάζει στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
ανθεκτικότητα της τοπικής οικονομίας 
ώστε να υπερκεράσει δυνητικές απώλειες 
θέσεων εργασίας. Όσον αφορά τους τομείς 
υπό μετασχηματισμό, με υψηλές εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, η στήριξη θα 
πρέπει να προωθεί νέες δραστηριότητες 
μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, 
καινοτομίας στον χώρο εργασίας, νέων 
διεργασιών ή προϊόντων, που θα οδηγούν 
σε σημαντική μείωση των εκπομπών, 
σύμφωνα με τους κλιματικούς στόχους της 
ΕΕ για το 2030 και με τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 
205013, με ταυτόχρονη διατήρηση ή 
τόνωση της απασχόλησης και με αποφυγή 
της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην 
εφαρμογή της αρχής της προτεραιότητας 
στην ενεργειακή απόδοση σε όλες τις 
επενδυτικές αποφάσεις, καθώς και σε 
πράσινους τομείς όπως οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, ή σε όλους τους τομείς 
που στηρίζουν, προωθούν και τονώνουν 
την αποδοτικότητα των πόρων και την 
κυκλική οικονομία, καθώς και σε όσους 
προάγουν την καινοτομία και την έρευνα 
σε προηγμένες και βιώσιμες τεχνολογίες, 
καθώς και στους τομείς της ψηφιοποίησης 
και της συνδεσιμότητας. Τα μέτρα που 
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λαμβάνονται θα πρέπει να ενισχύουν τη 
δημιουργία πράσινων βιώσιμων και 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, να 
μετριάζουν τις αρνητικές κοινωνικές 
επιπτώσεις και να επιταχύνουν τη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
και κυκλική οικονομία έως το 2050 το 
αργότερο.

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

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

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Το ΤΔΜ θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη 
επενδύσεων σε έργα στον κοινωνικό, 
εκπαιδευτικό, υγειονομικό και 
πολιτιστικό τομέα, ιδίως σε περιφέρειες 
που εξαρτώνται από μια οικονομία 
υψηλής έντασης άνθρακα και που 
επηρεάζονται από τη διαρθρωτική 
μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τη 
χρήση των πόρων και με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
οικονομία. Η ανισότητα των ευκαιριών 
στις επιλέξιμες περιφέρειες επηρεάζει 
ιδίως την πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
τον πολιτισμό, την κοινότητα, την υγεία 
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και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Η 
ανάπτυξη μιας ισχυρής τοπικής 
κοινότητας, καθώς και η ενσωμάτωση 
των ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία 
χωρίς διακρίσεις, μπορούν να ενισχύσουν 
τις οικονομικές ευκαιρίες και να 
διασφαλίσουν μια δίκαιη μετάβαση για 
όλους. Αυτό θα συμβάλει στο να 
διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι που ζουν σε 
περιφέρειες που υπόκεινται σε μετάβαση, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
δραστηριοποιούνται στην κοινωνική 
οικονομία και έχουν ζωτική σημασία για 
την τοπική οικονομική ανάπτυξη και την 
κοινωνική οικονομία της αγοράς, έχουν 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δημόσιες 
υπηρεσίες και υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος, με σκοπό την υποστήριξη 
μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης που 
δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Για να προστατεύονται οι ομάδες 
ανθρώπων που είναι πιο πιθανό να 
χρειάζονται στήριξη για την επίτευξη της 
κλιματικής μετάβασης, το ΤΔΜ θα πρέπει 
να καλύπτει την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων των πληττόμενων εργαζομένων 
και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων απ’ 
αυτούς, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα 
πλέον ευάλωτα άτομα, όπως ορίζονται 
στον [κανονισμό ΕΚΤ +], με σκοπό να 
τους βοηθά να προσαρμοστούν σε νέες 
δυνατότητες απασχόλησης, και 
επιτυγχάνοντας ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων σε όλους τους τομείς, καθώς 
και να παρέχει ενεργητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας και τις δεξιότητες, 
στοχευμένες στους μελλοντοστραφείς 
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τομείς και την απασχόληση, βοήθεια σε 
όσους πλήττονται από τη μετάβαση, και 
εξατομικευμένη συνδρομή για την 
αναζήτηση εργασίας σε όλες τις 
κατηγορίες ατόμων που αναζητούν 
εργασία, καθώς και διασφαλίζοντας την 
ισότιμη πρόσβαση όλων των ομάδων 
ανθρώπων χωρίς διακρίσεις και την 
ενεργό συμπερίληψή τους στην αγορά 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η υλοποίηση 
των προτεραιοτήτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΤΔΜ 
συμβάλλει στον σεβασμό και στην 
προαγωγή της ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
ΣΛΕΕ. Αξιολογήσεις έχουν καταδείξει 
πόσο σημαντικό είναι να συνεκτιμώνται 
οι στόχοι της ισότητας των φύλων σε 
όλες τις διαστάσεις των προγραμμάτων 
και σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, υλοποίησης και 
αξιολόγησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, εγκαίρως και με 
συνεκτικό τρόπο, και παράλληλα να 
εξασφαλίζεται ότι αναλαμβάνονται 
συγκεκριμένες ενέργειες για την 
προαγωγή της ισότητας των φύλων, της 
οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών, 
της αναβάθμισης της εκπαίδευσης και 
των δεξιοτήτων και της επανένταξης των 
γυναικών που έχουν πέσει θύματα βίας 
στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Το ΤΔΜ διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στον μετριασμό των κοινωνικών 
επιπτώσεων πέρα από την οικονομία και 
δεν θα πρέπει να αποτελεί απλώς μέσο 
επιχειρηματικής επένδυσης. Η μετάβαση 
μπορεί να είναι απαιτητική για τις 
πληγείσες περιφέρειες και τους 
ανθρώπους που ζουν εκεί. Στους 
κινδύνους περιλαμβάνονται όχι μόνο η 
απώλεια θέσεων εργασίας, αλλά και η 
απώλεια εισοδήματος σε τοπικό επίπεδο, 
καθώς και η μετανάστευση των 
εργαζομένων, η εγκατάλειψη των νέων 
και των ηλικιωμένων και, ενδεχομένως, η 
παύση ορισμένων υπηρεσιών (ιδίως για 
τους ανθρακωρύχους). Οι επενδύσεις σε 
κοινωνικές υποδομές για την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τους 
ανθρώπους που ζουν στις πληγείσες 
περιοχές και για την αντιστάθμιση της 
απώλειας υπηρεσιών αποτελούν, 
επομένως, βασικό στοιχείο για την 
εξασφάλιση μιας κοινωνικά δίκαιης 
μετάβασης που δεν αφήνει κανέναν πίσω. 
Ειδικότερα, το ΤΔΜ θα πρέπει να λάβει 
μέτρα για την πρόληψη της ύφεσης και 
για να διασφαλίσει ότι ο τοπικός 
πληθυσμός θα εγκρίνει την αλλαγή και ότι 
θα βελτιωθούν ο ρόλος της τοπικής 
κοινότητας, καθώς και οι υποδομές όσον 
αφορά τις υπηρεσίες υγείας, τις 
κοινωνικές υπηρεσίες και την τοπική 
δημοκρατία.

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Για την τόνωση της 
διαφοροποίησης των εδαφών που 
απαιτούν πρόσθετη στήριξη για να 
επιτύχουν τη μετάβαση, το ΤΔΜ θα 
πρέπει να παρέχει στήριξη για την 
πραγματοποίηση παραγωγικών 
επενδύσεων με δυνατότητες δημιουργίας 
απασχόλησης σε πράσινες και βιώσιμες 
ΜΜΕ. Οι παραγωγικές επενδύσεις θα 
πρέπει να νοούνται ως επενδύσεις σε πάγια 
κεφάλαια ή άυλα περιουσιακά στοιχεία 
επιχειρήσεων με σκοπό την παραγωγή 
αγαθών και υπηρεσιών και στη συμβολή, 
με τον τρόπο αυτό, στον ακαθάριστο 
σχηματισμό κεφαλαίου και στην πράσινη, 
αξιοπρεπή και βιώσιμη απασχόληση. 
Όταν οι επιχειρήσεις δεν είναι ΜΜΕ, οι 
παραγωγικές επενδύσεις θα πρέπει να 
υποστηρίζονται μόνο εφόσον είναι 
απαραίτητες για να μετριαστούν οι 
απώλειες θέσεων εργασίας εξαιτίας της 
μετάβασης και εφόσον στηρίζουν τον 
πρωταρχικό στόχο του ΤΔΜ που είναι η 
επίσπευση της μετάβασης σε μια 
ανθεκτική όσον αφορά το κλίμα, κυκλική 
οικονομία, χάρη στη δημιουργία ή στη 
στήριξη της προσαρμογής σημαντικού 
αριθμού θέσεων εργασίας, και εφόσον δεν 
οδηγούν ούτε οφείλονται σε 
μετεγκατάσταση. Οι επενδύσεις σε 
υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της Ένωσης, θα πρέπει να 
επιτρέπονται, υπό τον όρο ότι συμβάλλουν 
στη μετάβαση προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία έως το 2050 και 
επιτυγχάνουν σημαντικά χαμηλότερες 
τιμές σε σχέση με τους δείκτες αναφοράς 
που καθορίστηκαν για τη δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής βάσει 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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παρέχεται σε επιχειρήσεις θα πρέπει να 
συνάδει με τους κανόνες της Ένωσης για 
τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται 
στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ, 
ειδικότερα δε, η στήριξη για παραγωγικές 
επενδύσεις επιχειρήσεων που δεν είναι 
ΜΜΕ θα πρέπει να περιορίζεται σε 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές 
χαρακτηρισμένες ως ενισχυόμενες για τους 
σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 3 
στοιχεία α) και γ) της ΣΛΕΕ.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 και 
υπό τον όρο ότι έχουν ως αποτέλεσμα την 
προστασία σημαντικού αριθμού 
αξιοπρεπών και βιώσιμων θέσεων 
εργασίας. Κάθε τέτοια επένδυση θα πρέπει 
να αιτιολογείται δεόντως στο σχετικό 
εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης, θα 
πρέπει να είναι βιώσιμη και θα πρέπει να 
είναι συνεπής με την αρχή 
«προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση», καθώς και να αποκλείει 
οποιαδήποτε επένδυση σε υποδομές 
ορυκτών καυσίμων από το πεδίο 
εφαρμογής του ΤΔΜ. Για να 
προστατεύεται η ακεραιότητα της 
εσωτερικής αγοράς και η πολιτική για τη 
συνοχή, η στήριξη που παρέχεται σε 
επιχειρήσεις θα πρέπει να συνάδει με τους 
κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 
και 108 της ΣΛΕΕ, ειδικότερα δε, η 
στήριξη για παραγωγικές επενδύσεις 
επιχειρήσεων που δεν είναι ΜΜΕ θα 
πρέπει να περιορίζεται σε επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηρισμένες 
ως ενισχυόμενες για τους σκοπούς του 
άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) και 
γ) της ΣΛΕΕ.

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

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

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για περισσότερη ευελιξία στον 
προγραμματισμό των πόρων του ΤΔΜ στο 
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη», θα πρέπει 
να υπάρχει η δυνατότητα κατάρτισης 
ενός αυτόνομου προγράμματος του ΤΔΜ ή 
η δυνατότητα προγραμματισμού των 
πόρων του ΤΔΜ για μία ή δύο ειδικές 
προτεραιότητες στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος υποστηριζόμενου από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+») ή το Ταμείο 
Συνοχής. Σύμφωνα με το άρθρο 21α του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], οι πόροι του 
ΤΔΜ θα πρέπει να ενισχυθούν με 
συμπληρωματική χρηματοδότηση από το 
ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+. Τα αντίστοιχα ποσά 
που θα μεταφερθούν από το ΕΤΠΑ και το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει να συνάδουν με το είδος 
των πράξεων που καθορίζονται στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης.

(13) Για περισσότερη ευελιξία στον 
προγραμματισμό των πόρων του ΤΔΜ στο 
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη», θα πρέπει 
να απαιτείται η κατάρτιση ενός 
αυτόνομου προγράμματος του ΤΔΜ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 21α του κανονισμού 
(ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], οι πόροι του ΤΔΜ θα 
πρέπει να ενισχυθούν με συμπληρωματική 
χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το 
ΕΚΤ+. Τα αντίστοιχα ποσά που θα 
μεταφερθούν από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ 
θα πρέπει να συνάδουν με το είδος των 
πράξεων που καθορίζονται στα εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η στήριξη του ΤΔΜ θα πρέπει να 
εξαρτάται από την αποτελεσματική 
εφαρμογή της διαδικασίας μετάβασης σε 
ένα συγκεκριμένο έδαφος με σκοπό την 
επίτευξη κλιματικά ουδέτερης οικονομίας. 
Σχετικά μ’ αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να καταρτίζουν, σε συνεργασία με τα 
οικεία ενδιαφερόμενα μέρη και με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, με λεπτομερή 
περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης, τα 
οποία να συνάδουν με τα εθνικά τους 

(14) Η στήριξη του ΤΔΜ θα πρέπει να 
εξαρτάται από την αποτελεσματική και 
μετρήσιμη εφαρμογή της διαδικασίας 
μετάβασης σε ένα συγκεκριμένο έδαφος με 
σκοπό την επίτευξη κλιματικά ουδέτερης 
οικονομίας. Σχετικά μ’ αυτό, οι δικαιούχοι 
περιφέρειες των κρατών μελών θα πρέπει 
να καταρτίζουν, από κοινού με τα οικεία 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των 
πολιτών και των ενδιαφερόμενων 
τοπικών κοινοτήτων, και με την 
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σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Για 
τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
δημιουργήσει μια Πλατφόρμα Δίκαιης 
Μετάβασης, η οποία να στηρίζεται στην 
υφιστάμενη πλατφόρμα για τις περιοχές 
εξόρυξης άνθρακα που βρίσκονται σε 
μετάβαση και να παρέχει τη δυνατότητα 
διμερών και πολυμερών ανταλλαγών 
εμπειριών σχετικά με τα αντληθέντα 
διδάγματα και τις βέλτιστες πρακτικές σε 
όλους τους τομείς που επηρεάζονται.

υποστήριξη της Επιτροπής, εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, με λεπτομερή 
περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, επενδύσεων 
σε τοπικές κοινωνικές υποδομές, 
σύμφωνα τουλάχιστον με τη φιλοδοξία 
των εθνικών τους σχεδίων για την 
ενέργεια και το κλίμα, των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών και του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
δημιουργήσει μια Πλατφόρμα Δίκαιης 
Μετάβασης, η οποία να στηρίζεται στην 
υφιστάμενη πλατφόρμα για τις περιοχές 
εξόρυξης άνθρακα που βρίσκονται σε 
μετάβαση και να παρέχει τη δυνατότητα 
διμερών και πολυμερών ανταλλαγών 
εμπειριών σχετικά με τα αντληθέντα 
διδάγματα και τις βέλτιστες πρακτικές σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και 
τομείς. Η υφιστάμενη πλατφόρμα θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται πλήρως για τη 
διάδοση των βέλτιστων πρακτικών κατά 
τη φάση σχεδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Προκειμένου να διασφαλιστούν η 
μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και 
οι θετικές επιπτώσεις της μετάβασης και 
του ΤΔΜ, θα απαιτηθεί η συλλογή 
δεδομένων από την Επιτροπή για την 
καλύτερη πρόβλεψη των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων σε όλους τους τομείς και τη 
βιομηχανία, ώστε να υπάρξει προσαρμογή 
στις αλλαγές που απαιτεί μια νέα πράσινη 
οικονομία και, ειδικότερα, να 
δημιουργηθούν μοντέλα για τις 
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επιπτώσεις που θα έχουν στην 
απασχόληση τα σενάρια απαλλαγής από 
τις ανθρακούχες εκπομπές.

Or. en

Τροπολογία 18

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 τους 
φορείς και τα εδάφη που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία 
πρέπει να επικεντρώνεται η στήριξη του 
ΤΔΜ, και να περιγράφουν ειδικές δράσεις 
που θα πρέπει να αναληφθούν για την 
επίτευξη της κλιματικά ουδέτερης 
οικονομίας έως το 2050 το αργότερο, 
ιδίως όσον αφορά το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, καθώς και ένα 
λεπτομερές σχέδιο για τις επενδύσεις σε 
κοινωνική υποδομή. 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, τις ευκαιρίες και τις ανάγκες 
των εν λόγω εδαφών, μεταξύ άλλων από 
άποψη κοινωνικής υποδομής, καθώς και 
το δυναμικό δημιουργίας θέσεων 
εργασίας που απαιτείται για την επίτευξη 
της μετάβασης, 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 έως το 2050 το 
αργότερο και με τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
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από την Επιτροπή. διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κανείς δεν 
θα μείνει πίσω. 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 του εθνικού προγράμματος ΤΔΜ το 
οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 19

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 
όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(19) Οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, συγκεκριμένα η υποστήριξη 
εδαφών κατά τον οικονομικό, εργασιακό 
και κοινωνικό τους 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 οι 
ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
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 
όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.
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Or. en

Τροπολογία 20

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 στις ομάδες ατόμων 
και στα εδάφη που χρειάζονται πρόσθετη 
στήριξη ώστε να υλοποιηθεί η μετάβαση 
σε μια πλήρως βασισμένη στις 
ανανεώσιμες πηγές, εξαιρετικά 
αποδοτική από άποψη χρήσης των 
πόρων, ενεργειακά αποδοτική, κυκλική 
και κλιματικά ουδέτερη οικονομία της 
Ένωσης έως το 2050 και να μετατραπούν 
οι προκλήσεις σε ευκαιρίες, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τη δημιουργία νέων αξιοπρεπών 
και βιώσιμων πράσινων θέσεων εργασίας 
και την αναβάθμιση και τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων, την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, με στόχο την προώθηση ενός 
νέου οικονομικού μοντέλου που να 
εξασφαλίζει ευημερία και ευμάρεια, με 
παράλληλη μείωση των αρνητικών 
επιπτώσεων στο κλίμα και το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 21

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 

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 
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περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία».

περιφέρειες, τις περιοχές και τους 
ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις 
κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες 
της μετάβασης προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία και κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 22

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 
τήρηση και στήριξη των πρωταρχικών 
στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
συμφωνίας, και ιδίως του στόχου για την 
κλιματική ουδετερότητα σε ολόκληρη την 
Ένωση, όπως ορίζεται στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για το κλίμα, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι κλιματικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις και, 
παράλληλα, να εξασφαλιστεί μια δίκαιη 
μετάβαση που δεν αφήνει κανέναν πίσω. 
Το ΤΔΜ στηρίζει αποκλειστικά τις 
δραστηριότητες που ορίζονται στις 
παραγράφους 2α έως 2δ του άρθρου 4.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Or. en
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το 
ΤΔΜ στηρίζει τις ακόλουθες επενδύσεις 
για την οικονομική μετάβαση, υπό τον 
όρο ότι είναι επιλέξιμες βάσει του 
κανονισμού ... [κανονισμός για τη 
βιώσιμη ταξινόμηση]:
α) βιώσιμες επενδύσεις σε ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών 
επιχειρήσεων, που οδηγούν στη 
δημιουργία αξιοπρεπών και βιώσιμων 
θέσεων εργασία, σε οικονομική 
διαφοροποίηση και μετατροπή·
β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων σε μελλοντοστραφείς 
βιώσιμους τομείς, μεταξύ άλλων μέσω 
εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών·
γ) επενδύσεις σε βιώσιμες 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
και προώθηση της μεταφοράς 
προηγμένων πράσινων και βιώσιμων 
τεχνολογιών που θα καταστήσουν δυνατή 
τη μετάβαση σε μια πλήρως βασισμένη 
σε ανανεώσιμες πηγές, υψηλά αποδοτική 
από άποψη χρήσης των πόρων και 
ενεργειακά αποδοτική, κυκλική και 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία·
δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά 
προσιτή ανανεώσιμη ενέργεια, στη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και στην ενεργειακή 
απόδοση και στις ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας, εάν τα μέτρα από την πλευρά 
της ζήτησης αποδειχθούν σαφώς 
ανεπαρκή·
ε) στοχευμένα μέτρα μετατροπής 
στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης για 
την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας 



PA\1202704EL.docx 27/52 PE650.398v01-00

EL

και των κακών συνθηκών στέγασης·
στ) 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·
ζ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη 
συμμόρφωση με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει»·
η) επενδύσεις στην 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

(Τα στοιχεία α) έως η) του άρθρου 2α αντιστοιχούν στα στοιχεία α) έως ζ) στην πρόταση της 
Επιτροπής, με τις ακόλουθες αλλαγές, με μαύρα υπογραμμισμένα στοιχεία:

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

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

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

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·

δ α) στοχευμένα μέτρα μετατροπής στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας και των κακών συνθηκών στέγασης·
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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·

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια αποκατάστασης του 
εδάφους και αναπροσαρμογής της χρήσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη 
συμμόρφωση με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

ζ) επενδύσεις στην 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·)

Τροπολογία 25

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) της μικροχρηματοδότησης, της 
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 υποδομών, της 
φοιτητικής στέγης και του ψηφιακού 
εξοπλισμού·
δ) των εργατικών κατοικιών·
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 και 
πατροπαράδοτων δραστηριοτήτων 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 26

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 
εργαζόμενους και σε όσους αναζητούν 
εργασία: 
α) αναβάθμιση των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευση όχι μόνο των εργαζομένων 
αλλά και των ατόμων εκτός της αγοράς 
εργασίας, ιδίως όσων 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, 
εστιαζόμενες στους μελλοντοστραφείς 
τομείς και την απασχόληση, καθώς και 
βοήθεια αναζήτησης εργασίας σε όσους 
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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, διασφαλίζοντας 
την ισότιμη πρόσβαση και την ισότητα 
των φύλων.

Or. en

(Τα στοιχεία α) έως δ) του άρθρου 2γ αντιστοιχούν στα στοιχεία η) έως ι) στην πρόταση της 
Επιτροπής, με τις ακόλουθες αλλαγές, με μαύρα υπογραμμισμένα στοιχεία:

η) αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανειδίκευση όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και των 
ατόμων εκτός της αγοράς εργασίας, ιδίως όσων 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·

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

θ α) μέτρα στήριξης του εισοδήματος για τους εργαζομένους σε μετάβαση μεταξύ της 
εργασίας, της κατάρτισης, της αυτοαπασχόλησης ή της συνταξιοδότησης·

ι) ενεργητική συμπερίληψη των αναζητούντων εργασία, διασφαλίζοντας την ισότιμη 
πρόσβαση και την ισότητα των φύλων.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά το στοιχείο γ) της παραγράφου 2γ, η στήριξη του εισοδήματος θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται με περιορισμένο τρόπο, αλλά μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο μέσο για τον 
μετριασμό της κατάστασης, π.χ. για τους μεμονωμένους εργαζομένους που πρόκειται να 
συνταξιοδοτηθούν, οι οποίοι ενδέχεται να χάσουν εισόδημα λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης ή 
άλλων κενών.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 δ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το 
ΤΔΜ στηρίζει την παροχή τεχνικής 
βοήθειας σε ό,τι αφορά τους 
επενδυτικούς άξονες που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2α, 2β και 2γ.

Or. en

Τροπολογία 28

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.

2ε. Επιπλέον, σε περιοχές που 
χαρακτηρίζονται ενισχυόμενες σύμφωνα 
με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) 
και γ) της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τους 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που 
ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 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) και έχουν υποβληθεί σε 
πρόσθετο έλεγχο συμμόρφωσης με τον 
Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων. Οι εν λόγω επενδύσεις είναι 
επιλέξιμες μόνον εφόσον είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση του 
εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης, είναι 
βιώσιμες και δεν αυξάνουν ούτε 
διατηρούν την εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα.

Or. en
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Τροπολογία 29

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.

2στ. 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 
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, είναι βιώσιμες και δεν 
αυξάνουν ούτε διατηρούν την εξάρτηση 
από τα ορυκτά καύσιμα.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2ζ. Κατά την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού και τον προγραμματισμό 
των δράσεων, το ΤΔΜ διασφαλίζει την 
ισότιμη στήριξη καθενός από τους τρεις 
επενδυτικούς άξονες που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2α, 2β και 2γ.

Or. en
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Τροπολογία 31

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 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

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, τη μεταφορά ή την 
καύση ορυκτών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις δραστηριότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 
2β και 2γ, ισχύουν επίσης οι ειδικές 
εξαιρέσεις του [ΕΚΤ+].

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 β (νέο)

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 επανέναρξης προσωρινά 
παροπλισμένων εγκαταστάσεων εξόρυξης 
στην περιοχή NUTS 2 στην οποία 
εμπίπτει το έδαφος, κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 36

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 

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
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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.

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 
όταν οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες 
συνάδουν με την απαίτηση σχεδιασμού 
που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
2ζ).

Or. en

Τροπολογία 37

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 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, σε 
πλήρη συμμόρφωση προς την αρχή της 
εταιρικής σχέσης και μαζί με τις αρμόδιες 
αρχές των οικείων εδαφών και των 
τοπικών φορέων, 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, εργασιακές και κοινωνικές 
επιπτώσεις που απορρέουν από τη 
μετάβαση, ιδίως με βάση τις αναμενόμενες 
απώλειες θέσεων εργασίας στην παραγωγή 
και χρήση ορυκτών καυσίμων και τις 
ανάγκες μετασχηματισμού των 
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αερίων του θερμοκηπίου. 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 38

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 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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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, εργασιακών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και 
των παρεπόμενων οφελών από άποψη 
υγείας και ευημερίας, της μετάβασης προς 
μια πλήρως βασισμένη σε ανανεώσιμες 
πηγές, υψηλά αποδοτική από άποψη 
χρήσης των πόρων και ενεργειακά 
αποδοτική, κυκλική και κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία, με προσδιορισμό του 
δυνητικού αριθμού των θέσεων εργασίας 
που επηρεάζονται και των θέσεων 
εργασίας που χάνονται, καθώς και της 
δυνητικής δημιουργίας απασχόλησης, 
άλλων κοινωνικών επιπτώσεων, των 
αναπτυξιακών αναγκών και των στόχων 
που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 σε 
σύνδεση με τη μετάβαση σε καθαρές 
μηδενικές εκπομπές, τη μετάβαση από τη 
χρήση ορυκτών καυσίμων ή προς τη 
διακοπή των δραστηριοτήτων έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα εν 
λόγω εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 40

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 
εργασιακών, των οικονομικών και των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων και 
ευκαιριών της μετάβασης προς μια 
πλήρως βασισμένη σε ανανεώσιμες 
πηγές, υψηλά αποδοτική από άποψη 
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χρήσης των πόρων και ενεργειακά 
αποδοτική, κυκλική και κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία, με λεπτομερή 
κατάλογο των προβλεπόμενων δράσεων·

Or. en

Τροπολογία 41

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 τις σχετικές 
στρατηγικές της Ένωσης (την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον 
Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων), καθώς και με τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 42

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) λεπτομερής κατάλογος των 
διαφόρων εταίρων και ενδιαφερόμενων 
των οποίων ζητήθηκε η γνώμη και οι 
οποίοι εκπροσωπούν τα άτομα που ζουν 
στο συγκεκριμένο έδαφος, ιδίως τους 
εργαζομένους·

Or. en
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Τροπολογία 43

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 εργαλείων και 
μηχανισμών διακυβέρνησης, που 
συνίστανται στη συμφωνία σύμπραξης, 
στα σχεδιαζόμενα μέτρα παρακολούθησης 
και αξιολόγησης και στους αρμόδιους 
φορείς·

Or. en

Τροπολογία 44

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 σχετικά 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 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο η
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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 επανακατάρτισης των 
εργαζομένων και των ατόμων που 
αναζητούν εργασία και δεν υπάρχει 
διαθέσιμη άλλη χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 46

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 πηγές, υψηλά αποδοτική 
από άποψη χρήσης των πόρων και 
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 
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2003/87/ΕΚ, και με την προϋπόθεση ότι 
είναι απαραίτητες για την προστασία 
σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 47

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 του σχεδίου.

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης 
συνάδουν με τις εδαφικές στρατηγικές που 
αναφέρονται στο άρθρο [23] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], με τις 
σχετικές στρατηγικές έξυπνης 
εξειδίκευσης, με τα ΕΣΕΚ και με τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, με τη δέσμευση της 
Ένωσης βάσει της Συμφωνίας του 
Παρισιού και με τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Or. en
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Τροπολογία 49

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.

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συνοπτική περιγραφή της 
διαδικασίας μετάβασης και προσδιορισμός 
των εδαφών του κράτους μέλους που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό

1. Συνοπτική περιγραφή της 
διαδικασίας μετάβασης και προσδιορισμός 
των εδαφών του κράτους μέλους που 
χρήζουν στήριξης για να επιτύχουν τη 
μετάβαση σε καθαρές μηδενικές 
εκπομπές

Or. en

Τροπολογία 51

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

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 

1.1. Περιγραφή της αναμενόμενης 
διαδικασίας μετάβασης προς μια πλήρως 
βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές, υψηλά 
αποδοτική από άποψη χρήσης των πόρων 
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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.

και ενεργειακά αποδοτική, κυκλική και 
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 
φυσικού αερίου, άνθρακα και λιγνίτη ή η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση 
άνθρακα έως το 2050, 
συμπεριλαμβανομένης μιας ημερομηνίας 
πριν το 2030 για τη σταδιακή κατάργηση 
του άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 52

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 και των 
κατηγοριών των ανθρώπων που ζουν εκεί 
που χρειάζονται περισσότερο την 
κατάλληλη στήριξη για να μετατρέψουν 
την πρόκληση σε ευκαιρία για τα άτομα 
αυτά 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 53

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αξιολόγηση των προκλήσεων που 
παρουσιάζει η μετάβαση για καθένα από 

2. Αξιολόγηση των προκλήσεων και 
ευκαιριών που παρουσιάζει η μετάβαση 
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τα προσδιορισθέντα εδάφη: για καθένα από τα προσδιορισθέντα 
εδάφη:

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1 – εισαγωγικό μέρος

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 και εδαφικών προκλήσεων και 
ευκαιριών της μετάβασης προς μια 
πλήρως βασισμένη σε ανανεώσιμες 
πηγές, υψηλά αποδοτική από άποψη 
χρήσης των πόρων και ενεργειακά 
αποδοτική, κυκλική και κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1 – Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο γ – πίνακας – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τους παρακμάζοντες τομείς, στους 
οποίους αναμένεται παύση ή σημαντική 
μείωση δραστηριοτήτων λόγω της 
μετάβασης, συμπεριλαμβανομένου 
σχετικού χρονοδιαγράμματος·

– τους παρακμάζοντες τομείς, καθώς 
και τους τομείς που αναμένεται να 
υποστούν παρακμή, σύμφωνα με τους 
πρωταρχικούς στόχους της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, στους οποίους 
αναμένεται παύση ή σημαντική μείωση 
δραστηριοτήτων λόγω της μετάβασης, 
συμπεριλαμβανομένου σχετικού 
χρονοδιαγράμματος·

Or. en
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1 – Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο γ – πίνακας – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας και τις ανάγκες επανειδίκευσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για τις 
δεξιότητες·

– τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας και τις ανάγκες επανειδίκευσης, 
απόκτησης δεξιοτήτων και κατάρτισης, 
καθώς και τους σχεδιαζόμενους τύπους 
στήριξης και πολιτικών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις προβλέψεις για τις δεξιότητες 
που απαιτούνται σε όλους τους τομείς και 
τις βιομηχανίες ώστε να προσαρμοστούν 
στην απαιτούμενη αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1 – Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο γ – πίνακας – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τις δυνατότητες οικονομικής 
διαφοροποίησης και τις ευκαιρίες 
ανάπτυξης.

– τις δυνατότητες οικονομικής 
διαφοροποίησης και τις ευκαιρίες 
ανάπτυξης για τα εδάφη και τους 
ανθρώπους που ζουν εκεί σε άλλους 
πιθανούς υφιστάμενους ή νέους 
βιώσιμους τομείς και επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1 – Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο γ – πίνακας – εδάφιο 2 – περίπτωση 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε 
διάφορες κατηγορίες του τοπικού 
πληθυσμού ως προς την ηλικία, το φύλο 
και την κατοικία.

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2. Ανάγκες και στόχοι που συνδέονται 
με την ανάπτυξη έως το 2030 με σκοπό την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας

2.2. Ανάγκες και στόχοι που συνδέονται 
με την ανάπτυξη έως το 2030 με σκοπό την 
επίτευξη μιας πλήρως βασισμένης σε 
ανανεώσιμες πηγές, υψηλά αποδοτικής 
από άποψη χρήσης των πόρων και 
ενεργειακά αποδοτικής, κυκλικής και 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο δ – πίνακας – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Αναπτυξιακές ανάγκες για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
σχετίζονται με τη μετάβαση· 

– Αναπτυξιακές ανάγκες για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων και των 
ευκαιριών που σχετίζονται με τη 
μετάβαση·

Or. en
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Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – 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, μεταξύ 
άλλων για τους ανθρώπους που ζουν στις 
συγκεκριμένες περιοχές, ιδίως τους 
εργαζομένους και όσους αναζητούν 
εργασία, που αναμένονται από την 
υλοποίηση της προτεραιότητας της 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.2 – Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο δ – πίνακας – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Στόχοι και αποτελέσματα που 
αναμένονται για την τοπική οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.4 – Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο ζ – πίνακας – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Είδος προβλεπόμενων πράξεων και 
προσδοκώμενη συμβολή τους στην 
άμβλυνση των επιπτώσεων της 
κλιματικής μετάβασης.

– Είδος προβλεπόμενων πράξεων και 
προσδοκώμενη συμβολή τους στην 
πλαισίωση και την ενεργό στήριξη της 
δίκαιης μετάβασης προς καθαρές 
μηδενικές εκπομπές.
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Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.4 – Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχεί η – πίνακας – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 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

– 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 
βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας που θα δημιουργηθούν αν δεν 
γίνει η επένδυση

Or. en

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.4 – Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο θ – πίνακας – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 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

– Εξαντλητικός κατάλογος των προς 
στήριξη πράξεων και αιτιολόγηση ως προς 
το ότι συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια 
πλήρως βασισμένη σε ανανεώσιμες 
πηγές, υψηλά αποδοτική από άποψη 
χρήσης των πόρων και ενεργειακά 
αποδοτική, κυκλική και 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 
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και υπό τον όρο ότι αυτές είναι 
απαραίτητες για την προσαρμογή, τον 
μετασχηματισμό ή την απώλεια των 
σχετικών θέσεων εργασίας και ότι οι νέες 
θέσεις εργασίας είναι αξιοπρεπείς και 
βιώσιμες.

Or. en

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.4 – Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο ι – πίνακας – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα των προβλεπόμενων 
πράξεων με άλλα προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη» (σε 
υποστήριξη της διαδικασίας μετάβασης), 
με άλλα χρηματοδοτικά μέσα (Ταμείο για 
τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της 
Ένωσης) και με τους υπόλοιπους πυλώνες 
του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης 
(ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και δανειακή διευκόλυνση του 
δημόσιου τομέα σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) για την 
αντιμετώπιση των προσδιορισθεισών 
επενδυτικών αναγκών.

– Συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα των προβλεπόμενων 
πράξεων με άλλα προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη» (σε 
υποστήριξη της διαδικασίας μετάβασης), 
με άλλα χρηματοδοτικά μέσα (Ταμείο για 
τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της 
Ένωσης) και με τους υπόλοιπους πυλώνες 
του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης 
(ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του 
InvestEU και δανειακή διευκόλυνση του 
δημόσιου τομέα σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) για την 
αντιμετώπιση των προσδιορισθεισών 
επενδυτικών αναγκών και της 
απαιτούμενης στήριξης για τους 
ανθρώπους που ζουν στις σχετικές 
περιοχές, ιδίως τους εργαζομένους και 
όσους αναζητούν εργασία.

Or. en

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.1 – πίνακας – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των 
εταίρων στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης·

– Συμφωνίες για την ενεργό 
συμμετοχή των εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων 
βασικών εκπροσώπων και 
ενδιαφερόμενων μερών που εκπροσωπούν 
τους ανθρώπους που ζουν στις σχετικές 
περιοχές, ιδίως τους εργαζομένους και 
όσους αναζητούν εργασία, στην 
προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του 
εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης, 
μεταξύ δε άλλων ποιες οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να 
συμμετέχουν και με ποιον τρόπο οι 
εκπρόσωποι των κοινοτήτων θα πρέπει 
να εκφράζουν τη γνώμη τους και να 
συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία 
προγραμματισμού. Η διαβούλευση και η 
συμμετοχή θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την ανάπτυξη των 
εγγράφων προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 68

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Αποτελέσματα της δημόσιας 
διαβούλευσης.

– Αποτελέσματα της δημόσιας 
διαβούλευσης και περιγραφή του τρόπου 
με τον οποίο αυτά τα αποτελέσματα 
ελήφθησαν υπόψη στο σχέδιο.

Or. en
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 3 – σημείο 3.2 – πίνακας – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Προγραμματισμένα μέτρα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων δεικτών για τη 
μέτρηση της ικανότητας του σχεδίου να 
επιτύχει τους στόχους του.

– Προγραμματισμένα μέτρα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων δεικτών για τη 
μέτρηση της ικανότητας του σχεδίου να 
επιτύχει τους στόχους του, της σταδιακής 
κατάργησης όλων των δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα 
στις σχετικές περιοχές, του αριθμού των 
νέων βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας και των ευκαιριών 
απασχόλησης που μπορούν να 
δημιουργηθούν, των αναμενόμενων 
κοινωνικών αποτελεσμάτων όπως η 
μείωση της ακραίας φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – πίνακας – στήλη 1 – μετά το «RCO 209» (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την περιφέρεια NUTS3 που υλοποιεί 
τα σχέδια δίκαιης μετάβασης (ΣΔΜ), την 
περιφερειακή κοινωνική ανάπτυξη·
RCO 301 – επενδύσεις στη 
μικροχρηματοδότηση, τη χρηματοδότηση 
των κοινωνικών επιχειρήσεων και την 
κοινωνική οικονομία·
RCO 302 – υποδομές στην εκπαίδευση 
και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης 
της νηπιακής εκπαίδευσης και φροντίδας, 
των εκπαιδευτικών υποδομών, της 
φοιτητικής στέγης και του ψηφιακού 
εξοπλισμού·
RCO 303 – επενδύσεις σε κοινωνικές 
κατοικίες·
RCO 304 – υγεία και μακροχρόνια 
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περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των 
κλινικών, των νοσοκομείων, της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, των 
οικιακών υπηρεσιών και της φροντίδας 
σε επίπεδο τοπικής κοινότητας·
RCO 305 – κοινωνική καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων 
κοινωνικών λύσεων και συστημάτων που 
αποσκοπούν στην προώθηση των 
κοινωνικών αντικτύπων και 
αποτελεσμάτων στους τομείς αυτούς·
RCO 306 – πολιτιστικές δραστηριότητες 
με κοινωνική στόχευση·
RCO 307 – υποδομή για τις τοπικές 
κοινότητες, όπως κοινοτικά κέντρα και 
κέντρα εθελοντισμού·
RCO 308 – καινοτόμες λύσεις στον τομέα 
της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών υγείας και των νέων μοντέλων 
φροντίδας·
RCO 309 – ένταξη και προσβασιμότητα 
των ατόμων με αναπηρίες.
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