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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία9 , η 
οποία χαράσσει τον χάρτη πορείας της 
προς μια νέα βιώσιμη αναπτυξιακή 
πολιτική για την Ευρώπη και θέτει 
φιλόδοξους στόχους για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και την προστασία 
του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον στόχο 
της επίτευξης των στόχων της Ένωσης 
για το 2030 που αφορούν το κλίμα και την 
ενέργεια και της κλιματικής 
ουδετερότητας στην Ένωση έως το 2050 
το αργότερο, με αποτελεσματικό και 
δίκαιο τρόπο, όπως ορίζεται στον 
[κανονισμό (ΕΕ) 2020/ΧΧΧ για τη 
θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 («ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα»)], η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία ανακοίνωσε έναν Μηχανισμό 
Δίκαιης Μετάβασης που θα παρέχει τα 
μέσα για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων της 
μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία 
κλιματικά ουδέτερη, περιβαλλοντικά 
βιώσιμη, αποδοτική από άποψη χρήσης 
πόρων και ενέργειας, χωρίς να μένει 
κανείς στο περιθώριο. Οι πιο ευάλωτες 
περιφέρειες και οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι 
είναι εκείνοι που είναι περισσότερο 
εκτεθειμένοι στις επιβλαβείς επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής και της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 
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Παράλληλα, η διαχείριση της μετάβασης 
απαιτεί σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές.

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

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στις 14 Ιανουαρίου 2020 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για το 
επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας10 , θεσπίζοντας τον 
Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, ο οποίος 
θα εστιαστεί στις περιφέρειες και τους 
τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από 
τη μετάβαση λόγω της εξάρτησής τους από 

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

μετάβαση λόγω της εξάρτησής τους από τα 
ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου 
του άνθρακα, της τύρφης και του 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου, ή από 
βιομηχανικές διεργασίες έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
που διαθέτουν λιγότερες ικανότητες για τη 
χρηματοδότηση των απαραίτητων 
επενδύσεων προς την κλιματική 
ουδετερότητα. Ο Μηχανισμός Δίκαιης 
Μετάβασης αποτελείται από τρεις 
πυλώνες: ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης, ένα καθεστώς 
δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του 
InvestEU και μια δανειακή διευκόλυνση 
του δημόσιου τομέα για την κινητοποίηση 
πρόσθετων επενδύσεων στις σχετικές 
περιφέρειες.

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

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και 
στηρίζει τις οντότητες του δημόσιου τομέα 
στις επενδύσεις τους. Οι εν λόγω 
επενδύσεις θα πρέπει να καλύπτουν τις 
αναπτυξιακές ανάγκες που προκύπτουν 
από τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
μετάβαση οι οποίες περιγράφονται στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης όπως 
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή, και να 
συνάδουν με τον στόχο της επίτευξης 
κλιματικής ουδετερότητας της Ένωσης 
έως το 2050. Θα πρέπει επίσης να 
στηρίζουν τους πρωταρχικούς στόχους 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
ιδίως την αρχή «εφόσον δεν βλάπτουν 
σοβαρά» που αναφέρεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α και 
να είναι σύμφωνες με το πλαίσιο 
βιώσιμων δραστηριοτήτων που ορίζονται 
στην ταξινόμηση της ΕΕ που θεσπίστηκε 
με τον εν λόγω κανονισμό. Οι 
προβλεπόμενες δραστηριότητες στήριξης 
θα πρέπει να συνάδουν με εκείνες που 
υποστηρίζονται από τους άλλους δύο 
πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης 
Μετάβασης, καθώς και να τις 
συμπληρώνουν.

_________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 
και για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, 
σ. 13).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

διάθεση στην αγορά τεχνολογιών, 
επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, έξυπνη 
διαχείριση αποβλήτων, μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
μέτρα καθαρής ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ανακαινίσεων και των μετατροπών 
κτιρίων, υποστήριξη της μετάβασης σε μια 
κυκλική οικονομία, αποκατάσταση του 
εδάφους και απορρύπανση καθώς και 
αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων, κατάρτιση και 
κοινωνικές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
στέγασης. Οι εξελίξεις στον τομέα των 
υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης και μειώνουν τις 
κοινωνικοοικονομικές δαπάνες της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη έως το 2050. Η διευκόλυνση, 
στηρίζοντας επενδύσεις που δεν παράγουν 
επαρκή έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει 
στις οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. 
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή 
ταξινόμηση για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες και θα 
τηρηθεί η αρχή «εφόσον δεν βλάπτουν 
σοβαρά» που αναφέρεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/852 προκειμένου να συμβάλει 
στον προσδιορισμό επενδύσεων με υψηλό 
θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 9
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διευκόλυνση θα πρέπει να 
παρέχει στήριξη με τη μορφή 
επιχορηγήσεων από την Ένωση σε 
συνδυασμό με δάνεια χορηγούμενα από 
εταίρο χρηματοδότησης. Το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο της συνιστώσας 
επιχορήγησης, το οποίο εκτελείται από την 
Επιτροπή στο πλαίσιο της άμεσης 
διαχείρισης, θα πρέπει να λαμβάνει τη 
μορφή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται 
με τις δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 125 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (στο εξής: δημοσιονομικός 
κανονισμός)12 . Αυτή η μορφή 

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

χρηματοδότησης θα πρέπει να παρέχει 
κίνητρα στους φορείς υλοποίησης έργων 
να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της διευκόλυνσης με 
αποδοτικό τρόπο σε σχέση με το μέγεθος 
του δανείου. Η συνιστώσα δανείου θα 
πρέπει να παρασχεθεί από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (στο εξής: ΕΤΕπ). Η 
διευκόλυνση μπορεί επίσης να επεκταθεί 
στη χορήγηση της συνιστώσας δανείου και 
από άλλους εταίρους χρηματοδότησης, σε 
περίπτωση που διατεθούν πρόσθετοι πόροι 
για τη συνιστώσα επιχορήγησης ή σε 
περίπτωση που αυτό απαιτηθεί για 
σκοπούς ορθής εκτέλεσης. Σε αυτή την 
περίπτωση, οι άλλοι εταίροι 
χρηματοδότησης θα πρέπει να τηρούν 
κλιματικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά 
πρότυπα, καθώς και πρότυπα διαφάνειας 
τουλάχιστον ισοδύναμα με αυτά της 
ΕΤΕπ.

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

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επωφεληθούν από τη 
συνιστώσα επιχορήγησης, θα πρέπει να 
συσταθεί ένας μηχανισμός για τον 
καθορισμό δεσμευμένων εθνικών μεριδίων 
που θα πρέπει να τηρούνται κατά τη 
διάρκεια ενός πρώτου σταδίου, με βάση 
την κλείδα κατανομής που προτείνεται 
στον κανονισμό για το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης. Ωστόσο, για να συμβιβαστεί 
αυτός ο στόχος με την ανάγκη 
βελτιστοποίησης των οικονομικών 
επιπτώσεων της διευκόλυνσης και της 
εφαρμογής της, τα εθνικά αυτά κονδύλια 
δεν θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα 

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επωφεληθούν από τη 
συνιστώσα επιχορήγησης, θα πρέπει να 
συσταθεί ένας μηχανισμός για τον 
καθορισμό δεσμευμένων εθνικών μεριδίων 
που θα πρέπει να τηρούνται κατά τη 
διάρκεια ενός πρώτου σταδίου, με βάση 
την κλείδα κατανομής που προτείνεται 
στον κανονισμό για το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης. Θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι ανάγκες των λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιοχών, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο [102 παράγραφος 
2] του [κανονισμού (ΕΕ) 2020/XXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Στη 
συνέχεια, οι υπόλοιποι διαθέσιμοι πόροι 
για τη συνιστώσα επιχορήγησης θα πρέπει 
να παρέχονται χωρίς να έχουν εκ των 
προτέρων κατανεμηθεί εθνικά μερίδια και 
σε ανταγωνιστική βάση σε ενωσιακό 
επίπεδο, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις και 
ακολουθώντας προσέγγιση βασισμένη στις 
ανάγκες και με γνώμονα την περιφερειακή 
σύγκλιση.

Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και 
δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω 
Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση 
των Συνόρων και των Θεωρήσεων 
(«Κανονισμός περί κοινών διατάξεων»)]. 
Ωστόσο, για να συμβιβαστεί αυτός ο 
στόχος με την ανάγκη βελτιστοποίησης 
των οικονομικών επιπτώσεων της 
διευκόλυνσης και της εφαρμογής της, τα 
εθνικά αυτά κονδύλια δεν θα πρέπει να 
παραμείνουν δεσμευμένα μετά τις 
31 Δεκεμβρίου 2024. Στη συνέχεια, οι 
υπόλοιποι διαθέσιμοι πόροι για τη 
συνιστώσα επιχορήγησης θα πρέπει να 
παρέχονται χωρίς να έχουν εκ των 
προτέρων κατανεμηθεί εθνικά μερίδια και 
σε ανταγωνιστική βάση σε ενωσιακό 
επίπεδο, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις και 
ακολουθώντας προσέγγιση βασισμένη στις 
ανάγκες και με γνώμονα την περιφερειακή 
σύγκλιση και προωθώντας την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η μόχλευση των 
δημόσιων επενδύσεων σε εδάφη που 
επηρεάζονται περισσότερο από τη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και την κυκλική οικονομία 
με την αντιμετώπιση των αντίστοιχων 
αναπτυξιακών αναγκών, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς μόνο από τα κράτη 
μέλη. Οι κύριοι λόγοι γι’ αυτό είναι οι 
δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι 
οντότητες του δημόσιου τομέα ως προς τη 
στήριξη επενδύσεων που δεν παράγουν 
επαρκείς ροές ιδίων εσόδων και που 
ωφελούν τα εδάφη τα οποία επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από την 
κλιματική μετάβαση, χωρίς τη λήψη 
ενωσιακών επιχορηγήσεων, καθώς και η 
ανάγκη για ένα συνεκτικό πλαίσιο 
εφαρμογής στο πλαίσιο της άμεσης 
διαχείρισης. Επειδή οι στόχοι αυτοί 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. «εδαφικό σχέδιο δίκαιης 
μετάβασης»: σχέδιο που καταρτίζεται από 
τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές 
αρχές από κοινού και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη του οικείου εδάφους σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του κανονισμού [κανονισμός για 
το ΤΔΜ] και εγκρίνεται από την 
Επιτροπή·
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η διευκόλυνση έχει ειδικό στόχο 
την αύξηση των επενδύσεων του δημόσιου 
τομέα οι οποίες καλύπτουν τις 
αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών 
που προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, διευκολύνοντας τη 
χρηματοδότηση έργων που συνάδουν με 
τις πολιτικές της Ένωσης, σύμφωνα με 
τη συμφωνία του Παρισιού και τη 
δέσμευσή της να επιτύχει κλιματική 
ουδετερότητα το αργότερο έως το 2050, 
και τα οποία δεν παράγουν επαρκή ροή 
ιδίων εσόδων και δεν θα υλοποιούνταν 
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χωρίς το στοιχείο της στήριξης μέσω 
επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Για επιχορηγήσεις οι οποίες 
χορηγούνται σύμφωνα με προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που προκηρύσσονται 
από την 1η Ιανουαρίου 2025 κι έπειτα, η 
στήριξη της Ένωσης που χορηγείται σε 
επιλέξιμα έργα παρέχεται χωρίς να έχουν 
εκ των προτέρων κατανεμηθεί εθνικά 
μερίδια και σε ανταγωνιστική βάση σε 
ενωσιακό επίπεδο, έως ότου εξαντληθούν 
οι εναπομείναντες πόροι. Η χορήγηση 
τέτοιων επιχορηγήσεων λαμβάνει υπόψη 
την ανάγκη διασφάλισης της 
προβλεψιμότητας της επένδυσης και της 
προώθησης της περιφερειακής, 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
σύγκλισης και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο [102 παράγραφος 
2] του [κανονισμού (ΕΕ) 2020/ΧΧΧ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών 
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διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και 
δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω 
Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση 
των Συνόρων και των Θεωρήσεων 
(«Κανονισμός περί κοινών διατάξεων»)].

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η πρόσβαση στη διευκόλυνση θα 
προϋποθέτει την αποδοχή ενός εθνικού 
στόχου για την επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050. 
Στα κράτη μέλη που δεν έχουν δεσμευτεί 
ακόμη για έναν εθνικό στόχο κλιματικής 
ουδετερότητας, αποδεσμεύεται μόνο το 
50 % των εθνικών κονδυλίων τους, και το 
υπόλοιπο 50 % διατίθεται μόλις εγκρίνουν 
τον εν λόγω στόχο.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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



PE658.776v01-00 22/30 AD\1214452EL.docx

EL

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

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

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

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 17, για 
την κατάρτιση προγραμμάτων εργασίας. 
Στα εν λόγω προγράμματα εργασίας 
καθορίζονται προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας ανάληψης όλων των 
εθνικών μεριδίων έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2024.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Επιλογή εταίρων χρηματοδότησης εκτός 

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Στο παράρτημα II καθορίζονται 
βασικοί δείκτες επιδόσεων και 
βιωσιμότητας για την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης και της προόδου της 
διευκόλυνσης ως προς την επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας και άλλων 
περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης, 
την τήρηση της αρχής «εφόσον δεν 
βλάπτουν σοβαρά» που αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 και των στόχων 
που καθορίζονται στο άρθρο 3.
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη 
στήριξη της Ένωσης που παρέχεται στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης, οι οποίοι 
διενεργούνται από πρόσωπα ή οντότητες, 
μεταξύ των οποίων μπορούν να 
συγκαταλέγονται και πρόσωπα ή οντότητες 
που δεν έχουν οριστεί από τα θεσμικά 
όργανα ή τους φορείς της Ένωσης, 
αποτελούν τη βάση της συνολικής 
εξασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 127 
του δημοσιονομικού κανονισμού και 
διασφαλίζουν την τήρηση της 
ταξινόμησης της ΕΕ που θεσπίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 και την τήρηση 
της αρχής «εφόσον δεν βλάπτουν 
σοβαρά» που αναφέρεται στον εν λόγω 
κανονισμό.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – σημείο 6 – σημείο 6.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Αριθμός νέων θέσεων εργασίας

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – σημείο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Αντίκτυπος στο ΑΕΠ της 
υποστηριζόμενης περιοχής
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