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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια επικροτεί την πρόταση για τη θέσπιση δανειακής διευκόλυνσης  του δημόσιου 
τομέα που προβλέπεται στην παρούσα πρόταση. Ο δημόσιος τομέας καταλαμβάνει ιδιαίτερη 
θέση στη διαδικασία προώθησης της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της 
Ένωσης. Χρειάζεται να αναγνωριστεί ότι οι συνιστώσες της, όπως οι κοινωνικές επενδύσεις, 
η επανακαλλιέργεια εκτάσεων γης και ο μετριασμός της ενεργειακής φτώχειας, έχουν 
σημασία που υπερβαίνει τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές αποδόσεις, και συνεπώς απαιτούν 
ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Ένας από τους βασικούς ρόλους που διαδραματίζει ο δημόσιος 
τομέας είναι να παρεμβαίνει όταν η αγορά αδυνατεί να λειτουργήσει. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιφέρειες που ιστορικά εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από την εξόρυξη άνθρακα. Στις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα ζουν κοινότητες οι 
οποίες έχουν γερές ρίζες και συνδέονται μεταξύ τους. Ο άνθρακας είναι σημαντικός 
οικονομικός παράγοντας, καθώς απασχολεί περίπου 230.000 άτομα σε ορυχεία και σταθμούς 
παραγωγής ενέργειας σε 31 περιφέρειες σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ. Το κλείσιμο των ορυχείων 
αντιπροσωπεύει για τις περιφέρειες αυτές σημαντική κοινωνική ανησυχία. Λαμβάνοντας 
υπόψη το ευρείας απήχησης σύνθημα «να μην μείνει κανείς στο περιθώριο», η συντάκτρια 
πιστεύει ακράδαντα ότι οι πολίτες που ζουν σε αυτές τις περιοχές αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή.

Κατά την άποψη της συντάκτριας, το δανειακό μέσο για τον δημόσιο τομέα θα πρέπει να 
είναι εξαιρετικά ευέλικτο και να επιτρέπει τη χρηματοδότηση ενός ευρέος φάσματος 
επενδύσεων που να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και 
σχετικές με την ενεργειακή ασφάλεια προκλήσεις. Οι διατάξεις του κανονισμού θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικά σημεία εκκίνησης στη διαδικασία 
μετασχηματισμού των επιμέρους κρατών μελών και των περιφερειών τους, και επομένως να 
επιτρέπουν τη χρηματοδότηση τεχνολογιών για μια οικονομικά αποδοτική μετάβαση. 

Η συντάκτρια έχει προτείνει διάφορες βασικές τροποποιήσεις, με σκοπό κυρίως την 
αποσαφήνιση διατάξεων του κειμένου.

Πρώτον, αποσαφηνίστηκε ο ορισμός του δικαιούχου. Ο όρος «νομική οντότητα του δημόσιου 
τομέα» αναφέρεται τόσο σε οντότητα που έχει συσταθεί ως οργανισμός δημοσίου δικαίου 
όσο και σε οντότητες που έχουν συσταθεί ως οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου στους οποίους 
έχει ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας. Αυτό φαίνεται να αποκλείει από το πεδίο 
εφαρμογής επιχειρήσεις που τυπικά δεν είναι οντότητες του δημόσιου τομέα, ωστόσο, 
επιτελούν σημαντικά δημόσια καθήκοντα, όπως η διαχείριση των αποβλήτων, η 
ανακύκλωση, ο φωτισμός πόλεων κ.λπ. Η συντάκτρια πιστεύει ότι ο αποκλεισμός αυτός δεν 
αιτιολογείται και θα μπορούσε να αποτρέψει την υλοποίηση σειράς έργων δημόσιου 
συμφέροντος ζωτικής σημασίας και πρότεινε ανάλογη αλλαγή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υπάρχει ενιαίος ορισμός και κατανόηση της έννοιας της «αποστολής δημόσιας υπηρεσίας» 
στις εθνικές νομοθεσίες, δηλώθηκε σαφώς ότι το γεγονός της συμμετοχής σε ΣΔΙΤ με 
δημόσιο οργανισμό πρέπει να συνιστά την αποστολή δημόσιας υπηρεσίας. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, επιλύθηκε η αμφισημία του κατά πόσον η ιδιωτική οντότητα πρέπει να εκπληρώνει 
μια αποστολή δημόσιας υπηρεσίας εν γένει, δηλαδή πριν από τη σύναψη ΣΔΙΤ και εκτός 
πλαισίου της, ή κατά πόσον, αντιθέτως, η συμμετοχή σε ΣΔΙΤ με δημόσιο οργανισμό 
αποτελεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας. 

Δεύτερον, η συντάκτρια τόνισε την ανάγκη κάλυψης ευρέος φάσματος επενδύσεων στο 
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πλαίσιο της διευκόλυνσης. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες αναπτυξιακές 
ανάγκες που απορρέουν από τη διαδικασία μετάβασης και εκτίθενται λεπτομερώς στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης.  Προκειμένου να προωθηθούν νέες οικονομικές 
δραστηριότητες προς αντικατάσταση εκείνων που καταργούνται σταδιακά λόγω των 
φιλόδοξων κλιματικών πολιτικών της ΕΕ και να ενισχυθεί η οικονομική διαφοροποίηση των 
περιοχών που πλήττονται, η διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύτερο φάσμα 
επενδύσεων σε σύγκριση με τον πρώτο πυλώνα. Το ευρύτερο φάσμα των επιλέξιμων 
επενδύσεων θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες των αναγκών των περιοχών που 
πλήττονται, όπως εκφράζονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, π.χ. στον τομέα των 
μεταφορών, της διαχείρισης των αποβλήτων, του φωτισμού των πόλεων, της τηλεθέρμανσης, 
της διανομής και της μεταφοράς ενέργειας. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται επενδύσεις στο 
φυσικό αέριο ως καταλυτικό παράγοντα για τις ΑΠΕ και αποδοτικό και οικονομικά προσιτό 
τρόπο μετάβασης από πηγές υψηλότερων εκπομπών σε άλλα είδη καυσίμων που παρέχει 
λύσεις χαμηλών εκπομπών για τις οικονομίες και διασφαλίζει ότι το κόστος της μετάβασης 
παραμένει ελεγχόμενο.  

Τρίτον, η συντάκτρια πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να αποφασίζουν τρίτοι σχετικά με τις 
κατευθύνσεις των ενωσιακών πολιτικών επί των οποίων υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων των 
κρατών μελών και, επομένως, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
υπερτερούν έναντι των πολιτικών δανειοδότησης των εταίρων χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕπ. Λαμβάνοντας υπόψη τον ποικιλόμορφο χαρακτήρα των 
πολιτικών δανειοδότησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που συχνά αποκλείουν 
συγκεκριμένους τύπους επενδύσεων, είναι επομένως σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η 
διευκόλυνση περιλαμβάνει διοικητικές συμφωνίες με διάφορους εταίρους χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών τραπεζών, ώστε να χρηματοδοτηθεί ένα ευρύ τομεακό 
φάσμα αναγκαίων δημόσιων επενδύσεων που προτείνονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης από τα κράτη μέλη. Ένας ανοικτός κατάλογος εταίρων χρηματοδότησης θα 
επιτρέψει ευρύτερο φάσμα αξιοποίησης του μέσου στα κράτη μέλη και θα είναι συνεκτικός 
με τη μέχρι σήμερα πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προβλέπει τη δυνατότητα 
συμμετοχής των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών στην υλοποίηση των χρηματοδοτικών 
μέσων τα οποία διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τέταρτον, η συντάκτρια είναι της άποψης ότι τα έργα των δικαιούχων θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμα για να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης. Η μη 
παροχή αυτής της δυνατότητας θα μπορούσε να οδηγήσει στην απουσία αναμενόμενης 
απορρόφησης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες λόγω δυσχερειών στη 
συγχρηματοδότηση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 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



AD\1212698EL.docx 5/27 PE655.710v02-00

EL

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 αναπτυξιακή πολιτική για την 
Ευρώπη και θέτει φιλόδοξους στόχους για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με τον στόχο της επίτευξης των 
στόχων της Ένωσης για το 2030 για το 
κλίμα και την ενέργεια και της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050 με 
αποτελεσματικό, δίκαιο και αλληλέγγυο 
τρόπο, και λαμβάνοντας υπόψη το 
παγκόσμιο πλαίσιο που καθορίζει η 
Συμφωνία του Παρισιού, η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία ανακοίνωσε έναν 
Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης που θα 
παρέχει τα μέσα για την αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της μετάβασης 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.

__________________ __________________
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) Η επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης για το κλίμα απαιτεί την 
αντιμετώπιση όχι μόνο του προβλήματος 
της μετάβασης διαφορετικών ταχυτήτων 
στην Ένωση, όσον αφορά τη δράση για 
το κλίμα, αλλά και του κινδύνου 
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αυξανόμενων κοινωνικοοικονομικών 
ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών και της 
δυσαρέσκειας των κοινωνικών ομάδων 
που ενδεχομένως υφίστανται αρνητικές 
επιπτώσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό 
οι προσπάθειες να επικεντρωθούν στον 
οικονομικό μετασχηματισμό και την 
αναζωογόνηση των εδαφών που 
πλήττονται (για παράδειγμα των 
περιφερειών εξόρυξης άνθρακα) αντί να 
βασίζονται στην κινητικότητα των 
εργαζομένων και να υπάρχει κίνδυνος 
απερήμωσης και στασιμότητας 
ολόκληρων περιφερειών. Προκειμένου να 
διατηρηθεί η συνεκτικότητα μεταξύ των 
στόχων της μετάβασης και των 
προτεραιοτήτων και στόχων της 
Ένωσης, όπως η τόνωση της 
απασχόλησης, η μείωση της φτώχειας 
και της ανισότητας, θα πρέπει να 
παρασχεθεί αποτελεσματική στήριξη 
ώστε να διαφοροποιηθούν οι τοπικές 
οικονομίες μέσω υγιών επενδύσεων και 
να δημιουργηθεί βιώσιμη απασχόληση 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι 
οι οποίοι απασχολούνται σε τομείς που 
επηρεάζονται από τη μετάβαση θα 
επαναπορροφηθούν ταχέως από την 
τοπική αγορά εργασίας. 

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 
τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου 
του άνθρακα, της τύρφης και του 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου, ή από 

(2) Στις 14 Ιανουαρίου 2020 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για το 
επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, θεσπίζοντας τον 
Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, ο οποίος 
θα εστιαστεί στις περιφέρειες, τις 
κοινότητες και τους τομείς που 
επηρεάζονται περισσότερο από τη 
μετάβαση λόγω της εξάρτησής τους από τα 
ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου 
του άνθρακα, της τύρφης και του 
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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.

πετρελαιούχου σχιστόλιθου, ή από 
βιομηχανικές διεργασίες έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
λόγω της διάρθρωσης της απασχόλησης, 
αλλά 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.

__________________ __________________
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) Ο δημόσιος τομέας καταλαμβάνει 
ιδιαίτερη θέση στη διαδικασία 
προώθησης της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη ενωσιακή οικονομία. 
Χρειάζεται να αναγνωριστεί ότι οι 
συνιστώσες μιας κλιματικά ουδέτερης 
οικονομίας, όπως οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και οι ευρύτερες εξελίξεις όσον 
αφορά την επίτευξη χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, η διατομεακή 
καινοτομία και οι κοινωνικές επενδύσεις, 
έχουν σημασία που υπερβαίνει τις 
βραχυπρόθεσμες οικονομικές αποδόσεις, 
και συνεπώς απαιτούν ιδιαίτερη 
αντιμετώπιση. Ένας από τους βασικούς 
ρόλους που διαδραματίζει ο δημόσιος 
τομέας είναι να παρεμβαίνει όταν η αγορά 
αδυνατεί να λειτουργήσει.
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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 
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.

(4) Θα πρέπει να παρασχεθεί δανειακή 
διευκόλυνση του δημόσιου τομέα (στο 
εξής: διευκόλυνση). Η εν λόγω 
διευκόλυνση συνιστά τον τρίτο πυλώνα 
του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και 
στηρίζει τις οντότητες του δημόσιου τομέα 
στις επενδύσεις τους. Οι εν λόγω 
επενδύσεις θα πρέπει να καλύπτουν τις 
αναπτυξιακές ανάγκες που προκύπτουν 
από τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
μετάβαση οι οποίες περιγράφονται στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης όπως 
υιοθετήθηκαν 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.

Τροπολογία 6

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 

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει 
ευρύτερο φάσμα επενδύσεων, σε σύγκριση 
με τον πρώτο πυλώνα, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
κοινωνικών, οικονομικών, εργασιακών, 
σχετιζόμενων με την ενεργειακή 
ασφάλεια και το περιβάλλον 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς τους ενωσιακούς στόχους για το 
κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 
2030 και μια κλιματικά ουδέτερη 
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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 
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.

οικονομία στην Ένωση έως το 2050, όπως 
περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η μετάβαση αυτή αποσκοπεί 
στην αποσύνδεση από την κατανάλωση 
πόρων και στην εξάλειψη των καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
καθώς και άλλων δυσμενών επιπτώσεων 
στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 
που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την 
υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων, την υπερκατανάλωση 
πόρων ή τη χημική ρύπανση. Θα πρέπει ο 
μηχανισμός στήριξης να αποφεύγει την 
περαιτέρω όξυνση των οικονομικών 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της 
Ένωσης και να επικεντρώνεται στην 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μεταξύ 
όλων των πολιτών της Ένωσης. Οι 
υποστηριζόμενες επενδύσεις μπορούν να 
καλύπτουν υποδομές ενέργειας και 
μεταφορών, συστήματα τηλεθέρμανσης, 
πράσινη και βιώσιμη κινητικότητα, έξυπνη 
διαχείριση αποβλήτων, μέτρα καθαρής και 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων 
και των μετατροπών κτιρίων, επενδύσεις 
σε δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας, υποστήριξη της μετάβασης 
σε μια κυκλική οικονομία, αστικές 
περιβαλλοντικές υποδομές, προστασία 
της πολιτιστικής και ιστορικής 
κληρονομιάς, 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. Οι επενδύσεις μπορούν 
επίσης να καλύπτουν την αποκατάσταση 
του εδάφους και την απορρύπανση, εκτός 
εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
ευθυνών για περιβαλλοντικές ζημίες 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στην οποία αναφέρεται το 
άρθρο 191 της ΣΛΕΕ. Θα πρέπει να 
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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 στον δημόσιο τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
σχετικών με την ενεργειακή ασφάλεια 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση, 
καθώς και να παρέχει ευκαιρίες 
μακροπρόθεσμης απασχόλησης για τους 
εργαζόμενους που επηρεάζονται από την 
οικονομική αναδιάρθρωση. 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.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Έργα που αφορούν φυσικό αέριο 
θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για στήριξη, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις 
αυτές χρησιμοποιούνται ως μεταβατική 
τεχνολογία για την αντικατάσταση του 
άνθρακα, του λιγνίτη, της τύρφης ή του 
πετρελαιούχου σχιστόλιθου, μέχρι να  
αναπτυχθούν πλήρως άλλες καινοτόμες 
τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών σε 
επαρκή βαθμό ώστε να εξασφαλίζεται 
συνεχής ενεργειακός εφοδιασμός και 
ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και 
οικονομικά προσιτή ενέργεια, και ότι 
αποδεικνύουν ότι μειώνουν σημαντικά τις 
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εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση 
ανανεώσιμου αερίου. Οι επενδύσεις αυτές 
θα πρέπει να είναι αναγκαίες για την 
υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων 
δίκαιης μετάβασης που καταρτίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 [ΤΔΜ] και να 
αποδεικνύουν ότι είναι συνεκτικές προς 
τον στόχο της Ένωσης για κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Προκειμένου να αποφευχθούν τα 
μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού 
και να διασφαλιστεί ότι η δημόσια 
χρηματοδότηση αξιοποιείται με τον πλέον 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, θα πρέπει 
τα δικαιούχα έργα να έχουν μακροχρόνιο 
οικολογικό και βιώσιμο αποτέλεσμα και 
να συμβάλλουν στην επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5γ) Η μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα παρέχει επίσης νέες 
οικονομικές ευκαιρίες. Η μετάβαση σε 
μια οικονομία που βασίζεται στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειες ενέχει 
σημαντικό δυναμικό για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, το οποίο εάν 
αξιοποιηθεί καταλλήλως, θα μπορούσε 
εντέλει να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης σε εδάφη που εξαρτώνται 
σήμερα από τα ορυκτά καύσιμα. Η 
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στροφή προς την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές μπορεί να καταστήσει 
δυνατή την ενεργό συμμετοχή και την 
κυριότητα των τοπικών κοινοτήτων όσον 
αφορά την ενεργειακή μετάβαση και να 
τους επιτρέψει να μεταβούν από ένα 
μονοκλαδικό σε ένα πολυκλαδικό 
μοντέλο. Ειδικότερα, η μετατροπή 
παλαιών τόπων εξόρυξης σε περιοχές 
όπου παράγεται και αποθηκεύεται 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και η 
κατασκευή υποδομών ανανεώσιμης 
ενέργειας στους τόπους αυτούς ή σε 
γειτονικές περιοχές μπορούν να 
δημιουργήσουν πράσινες θέσεις εργασίας 
στις κοινότητες. Επιπλέον, η εν λόγω 
μετατροπή μπορεί να συμβάλει στην 
ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, 
με βάση ένα μοντέλο αποκεντρωμένου 
ενεργειακού συστήματος.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5δ) Οι στηριζόμενες επενδύσεις οι 
οποίες καλύπτουν ιδίως την ενεργειακή 
απόδοση, τη διαχείριση αποβλήτων 
σύμφωνα με την ιεράρχηση των 
αποβλήτων και τη διαχείριση των 
λυμάτων, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν 
επιτυχώς μέσω συμπράξεων δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Επομένως, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει τις 
ΣΔΙΤ. Μια ιδιωτική οντότητα, 
ανεξάρτητα από το εάν ανήκει ή όχι στον 
δημόσιο τομέα, η οποία συμμετέχει σε 
μακροπρόθεσμη ΣΔΙΤ με δημόσιο 
οργανισμό με σκοπό την υλοποίηση έργου 
που πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται 
από τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμη δικαιούχος της 
διευκόλυνσης. Το γεγονός της 
συμμετοχής σε ΣΔΙΤ με δημόσιο φορέα 
θα πρέπει να συνιστά αποστολή δημόσιας 
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υπηρεσίας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Σε περίπτωση που η ζήτηση 
υπερβαίνει τους χρηματοδοτικούς πόρους 
που κατανέμονται σε εθνικό επίπεδο, 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 δυνατότητα του 
έργου να επιτύχει τους στόχους και να 
πληροί τις αναπτυξιακές ανάγκες που 
περιγράφονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης, τον συνολικό στόχο 
προώθησης της περιφερειακής και 
εδαφικής σύγκλισης, τον συνολικό 
αντίκτυπο στην περιφερειακή αγορά 
εργασίας 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.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Δεδομένου του σχετικά χαμηλού 
επιπέδου της συνιστώσας επιχορήγησης, 
ορισμένα έργα θα μπορούσαν να έχουν 
ανεπαρκή ροή ιδίων εσόδων προκειμένου 
να στηρίζονται μόνο από τη διευκόλυνση. 
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην 
απουσία αναμενόμενης απορρόφησης 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 
όπου ένας δημόσιος τομέας με 
χαμηλότερο εισόδημα θα μπορούσε να 
αντιμετωπίζει δυσχέρειες στη 
συγχρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, τα 
επιλέξιμα έργα θα μπορούσαν να 
συνδυάζουν στήριξη στο πλαίσιο άλλων 
ενωσιακών προγραμμάτων.

Τροπολογία 13

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 

(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 ωφελούν τα 
εδάφη τα οποία επηρεάζονται αρνητικά 
σε μεγαλύτερο βαθμό από την κλιματική 
και ενεργειακή μετάβαση, αλλά δεν 
παράγουν επαρκείς ροές ιδίων εσόδων, και 
δεν θα χρηματοδοτούνταν από τον φορέα 
υλοποίησης του έργου στο ίδιο χρονικό 
πλαίσιο ή στον ίδιο βαθμό χωρίς το 
στοιχείο της λήψης επιχορηγήσεων από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς 
και η ανάγκη για ένα συνεκτικό πλαίσιο 
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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,

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,

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση παρέχει στήριξη, 
ωφελώντας τα εδάφη της Ένωσης που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές, 
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 που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές, οικονομικές και σχετικές 
με την ενεργειακή ασφάλεια προκλήσεις 
οι οποίες απορρέουν από τη διαδικασία 
μετάβασης προς τους στόχους της 
Ένωσης για το 2030 για το κλίμα και την 
ενέργεια και μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία έως το 2050.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «δικαιούχος»: νομική οντότητα του 
δημόσιου τομέα που είναι εγκατεστημένη 
σε κράτος μέλος ως οργανισμός δημοσίου 
δικαίου, ή ως οργανισμός ιδιωτικού 
δικαίου στον οποίον έχει ανατεθεί 
αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, με την 
οποία έχει υπογραφεί συμφωνία 
επιχορήγησης στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης·

2. «δικαιούχος»: νομική οντότητα που 
είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ως 
οργανισμός δημοσίου δικαίου, ή ως 
οργανισμός ιδιωτικού δικαίου στον οποίον 
έχει ανατεθεί η υλοποίηση σύμπραξης 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ή 
άλλη αποστολή δημόσιας υπηρεσίας με την 
οποία έχει υπογραφεί συμφωνία 
επιχορήγησης στο πλαίσιο της 
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διευκόλυνσης·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «εταίροι χρηματοδότησης»: η 
ΕΤΕπ, άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες 
και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα 
οποία η Επιτροπή υπογράφει διοικητική 
συμφωνία συνεργασίας στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης·

3. «εταίροι χρηματοδότησης»: η 
ΕΤΕπ, άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, εθνικές και περιφερειακές 
αναπτυξιακές τράπεζες και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία η 
Επιτροπή υπογράφει διοικητική συμφωνία 
συνεργασίας στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. «προσθετικότητα»: η στήριξη 
έργων τα οποία δεν παράγουν επαρκή ροή 
ιδίων εσόδων και δεν θα 
χρηματοδοτούνταν χωρίς το στοιχείο της 
στήριξης μέσω επιχορηγήσεων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και τα οποία 
συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3.

Τροπολογία 18

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 

1. Ο γενικός στόχος της διευκόλυνσης 
είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών 
κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων και 
ευκαιριών που προκύπτουν από τη 
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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].

διαδικασία μετάβασης προς τους στόχους 
της Ένωσης για το 2030 όσον αφορά το 
κλίμα και την ενέργεια και μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία έως το2050, σύμφωνα 
με τους στόχους της Συμφωνίας του 
Παρισιού και ούτως ώστε να 
ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, προς όφελος 
των εδαφών 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].

Τροπολογία 19

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 στηρίζουν τις δράσεις και 
τις λύσεις για δίκαιη, αποδοτική και 
οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση 
και καλύπτουν τις αναπτυξιακές ανάγκες 
των περιφερειών που προσδιορίζονται στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, 
διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση έργων 
που ευθυγραμμίζονται με τους 
ενωσιακούς στόχους για το κλίμα, 
παρέχουν μακροπρόθεσμη, βιώσιμη 
απασχόληση, αλλά δεν παράγουν επαρκή 
ροή ιδίων εσόδων και που δεν θα 
χρηματοδοτούνταν χωρίς το στοιχείο της 
στήριξης μέσω επιχορηγήσεων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

Τροπολογία 20

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

3. Για την επίτευξη του ειδικού 
στόχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, ο παρών κανονισμός 
αποσκοπεί επίσης στην παροχή 
συμβουλευτικής στήριξης για την 
προετοιμασία, την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση επιλέξιμων έργων, όπου αυτό 
απαιτείται. Η εν λόγω συμβουλευτική 
στήριξη παρέχεται σύμφωνα με τους 
κανόνες και τις μεθόδους υλοποίησης για 
τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU που 
θεσπίζεται με το άρθρο [20] του 
κανονισμού [κανονισμός InvestEU].

3. Για την επίτευξη του ειδικού 
στόχου που αναφέρεται στην παράγραφο 
2, ο παρών κανονισμός αποσκοπεί επίσης 
στην παροχή συμβουλευτικής στήριξης για 
την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας, την 
προετοιμασία, την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση επιλέξιμων έργων, όπου αυτό 
απαιτείται. Η εν λόγω συμβουλευτική 
στήριξη παρέχεται σύμφωνα με τους 
κανόνες και τις μεθόδους υλοποίησης για 
τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU που 
θεσπίζεται με το άρθρο [20] του 
κανονισμού [κανονισμός InvestEU].

Τροπολογία 21

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, εργασιακών, 
σχετικών με την ενεργειακή ασφάλεια ή 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης 
προς τον στόχο της Ένωσης για το κλίμα 
και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 και 
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία στην 
Ένωση έως το 2050 και ωφελούν εδάφη 
που προσδιορίζονται σε εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης, ακόμη κι αν δεν 
βρίσκονται σ’ αυτά τα εδάφη·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα έργα δεν λαμβάνουν στήριξη 
στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της 

διαγράφεται
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Ένωσης·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα έργα που αφορούν φυσικό αέριο 
θεωρούνται επιλέξιμα, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτές οι επενδύσεις είναι 
αναγκαίες για την υλοποίηση των 
εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης 
που καταρτίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 7 [ΤΔΜ] και υπό τις ακόλουθες 
δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις:
α) οι επενδύσεις πραγματοποιούνται σε 
εδάφη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα 
σοβαρά προβλήματα κατά την ενεργειακή 
μετάβαση λόγω της υψηλής εξάρτησής 
τους από στερεά ορυκτά καύσιμα, π.χ. 
περιφέρειες με υψηλό μερίδιο 
συστημάτων τηλεθέρμανσης 
βασιζόμενων σε στερεά ορυκτά καύσιμα·
β) οι επενδύσεις συμβάλλουν στην 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
της Ένωσης για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτήν, καθώς επιταχύνουν την 
σταδιακή κατάργηση του άνθρακα, του 
λιγνίτη, της τύρφης ή του πετρελαιούχου 
σχιστόλιθου·
γ) οι επενδύσεις είναι συνεκτικές με τους 
στόχους και τη νομοθεσία της Ένωσης 
για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και 
με τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και 
το κλίμα, έχουν δε μεταβατικό 
χαρακτήρα·
δ) έχει διενεργηθεί εκ των προτέρων 
αξιολόγηση της χρήσης αποκλειστικά 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
ε) η αντικατάσταση των ενεργειακών 
υποδομών υψηλής έντασης άνθρακα που 
βασίζονται σε στερεά ορυκτά καύσιμα 
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συνεπάγεται σημαντική μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης·
στ) οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες 
συμβάλλουν στη μείωση της ενεργειακής 
ένδειας·
ζ) οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες 
δεν παρακωλύουν την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα οικεία 
εδάφη, είναι δε συμβατές και σε 
συνέργεια με τη μελλοντική χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά τα κριτήρια που ορίζονται στο 
άρθρο 197 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, μόνο νομικές οντότητες του 
δημόσιου τομέα που είναι εγκατεστημένες 
σε κράτος μέλος ως οργανισμοί δημοσίου 
δικαίου, ή ως οργανισμοί ιδιωτικού 
δικαίου στους οποίους έχει ανατεθεί 
αποστολή δημόσιας υπηρεσίας είναι 
επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση ως 
δυνητικοί δικαιούχοι βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

Παρά τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 
197 του δημοσιονομικού κανονισμού, 
μόνο νομικές οντότητες που είναι 
εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ως 
οργανισμοί δημοσίου δικαίου, ή ως 
οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου στους 
οποίους έχει ανατεθεί η υλοποίηση 
σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) ή άλλη αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν 
αίτηση ως δυνητικοί δικαιούχοι βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ποσό της επιχορήγησης δεν 
υπερβαίνει το 15 % του ποσού του δανείου 
που χορηγείται από τον εταίρο 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
παρούσας διευκόλυνσης. Για έργα σε 

2. Το ποσό της επιχορήγησης δεν 
υπερβαίνει το 15 % του ποσού του δανείου 
που χορηγείται από τον εταίρο 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
παρούσας διευκόλυνσης. Για έργα σε 
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εδάφη επιπέδου NUTS 2 με κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ που δεν υπερβαίνει το 75 % του 
μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο [102 παράγραφος 2] του 
κανονισμού [νέος ΚΚΔ], το ποσό της 
επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το 20 % του 
ποσού του δανείου που χορηγείται από τον 
εταίρο χρηματοδότησης.

εδάφη επιπέδου NUTS 2 με κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ που δεν υπερβαίνει το 75 % του 
μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο [102 παράγραφος 2] του 
κανονισμού [νέος ΚΚΔ], το ποσό της 
επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το 25% του 
ποσού του δανείου που χορηγείται από τον 
εταίρο χρηματοδότησης. Για έργα σε 
εδάφη που βρίσκονται σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 2 με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
που κυμαίνεται από 75 % έως 100 % του 
μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο [102 παράγραφος 2] του 
κανονισμού [νέος ΚΚΔ], που κατά την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020 
ταξινομήθηκαν ως λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, το ποσό της επιχορήγησης 
δεν υπερβαίνει το 25 % του ποσού του 
δανείου που χορηγείται από τον εταίρο 
χρηματοδότησης.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιπλέον των λόγων που 
προβλέπονται στο άρθρο 131 
παράγραφος 4 του δημοσιονομικού 
κανονισμού και κατόπιν διαβούλευσης με 
τον εταίρο χρηματοδότησης, το ποσό της 
επιχορήγησης μπορεί να μειωθεί ή η 
συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να λυθεί 
εάν, εντός δύο ετών από την ημερομηνία 
υπογραφής της συμφωνίας επιχορήγησης, 
δεν έχει υπογραφεί η πλέον σημαντική από 
οικονομική άποψη σύμβαση προμηθειών, 
έργων ή παροχής υπηρεσιών, εφόσον η 
σύναψη της εν λόγω σύμβασης 
προβλέπεται βάσει της συμφωνίας 
επιχορήγησης.

1. Επιπλέον των λόγων που 
προβλέπονται στο άρθρο 131 
παράγραφος 4 του δημοσιονομικού 
κανονισμού και κατόπιν διαβούλευσης με 
τον εταίρο χρηματοδότησης, το ποσό της 
επιχορήγησης μπορεί να μειωθεί ή η 
συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να λυθεί 
εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
υπογραφής της συμφωνίας επιχορήγησης, 
δεν έχει υπογραφεί η πλέον σημαντική από 
οικονομική άποψη σύμβαση προμηθειών, 
έργων ή παροχής υπηρεσιών, εφόσον η 
σύναψη της εν λόγω σύμβασης 
προβλέπεται βάσει της συμφωνίας 
επιχορήγησης.

Τροπολογία 27



PE655.710v02-00 22/27 AD\1212698EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Επιλογή εταίρων χρηματοδότησης εκτός 

της ΕΤΕπ
Η Επιτροπή καθορίζει τους όρους και τις 
διαδικασίες για την επιλογή εταίρων 
χρηματοδότησης εκτός της ΕΤΕπ. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Εταίροι χρηματοδότησης εκτός της 
ΕΤΕπ που έχουν περάσει επιτυχώς τη 
διαδικασία αξιολόγησης κατά πυλώνα 
που ορίζεται στο άρθρο 154 του 
δημοσιονομικού κανονισμού είναι 
επιλέξιμοι για την εκτέλεση της 
διευκόλυνσης.
Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για την 
επιλογή των εταίρων χρηματοδότησης 
πλην της ΕΤΕπ αντικατοπτρίζουν τους 
στόχους της διευκόλυνσης. Συγκεκριμένα, 
κατά την επιλογή των εταίρων 
χρηματοδότησης, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη την ικανότητα των εταίρων 
χρηματοδότησης:
α) να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της 
συνιστώσας επιχορήγησης της Ένωσης 
μέσω ιδίων πόρων·
β)  να διασφαλίζουν την κατάλληλη 
γεωγραφική διαφοροποίηση της 
διευκόλυνσης και να επιτρέπουν τη 
χρηματοδότηση μικρότερων έργων·
γ) να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την 
πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες 
που αφορούν κάθε έργο·
δ)  να διασφαλίζουν ότι τα έργα που 
επιλέγονται για να λάβουν στήριξη στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης συνάδουν με 
τους στόχους της διευκόλυνσης και τους 
στόχους της Ένωσης για το 2030 για το 
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κλίμα, την ενέργεια και μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία έως το 2050·
ε)  να ενσωματώνουν την ανάλυση 
περιβαλλοντικών, κλιματικών, 
κοινωνικών και σχετικών με τη 
διακυβέρνηση παραγόντων στην επιλογή 
και αξιολόγηση των έργων.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα 
της επιλογής.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17, για την 
τροποποίηση του παραρτήματος II 
τροποποιώντας τους δείκτες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.ΣΣ

3. Σε περίπτωση που, κατά την 
ενδιάμεση αξιολόγηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 2, διαπιστωθεί 
ότι οι δείκτες του παραρτήματος ΙΙ δεν 
επιτρέπουν την ορθή αξιολόγηση της 
διευκόλυνσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17, για την 
τροποποίηση του παραρτήματος II 
τροποποιώντας τους δείκτες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Διαφάνεια

1. Οι δικαιούχοι διασφαλίζουν 
διαφάνεια όσον αφορά τις δράσεις στο 
πλαίσιο του παρόντος μέσου, προς όφελος 
του κοινού και χάριν της ευρείας 
επανάχρησης των πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα και πληροφοριών που 
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αποκτώνται με δημόσια χρηματοδότηση 
σε ολόκληρη την Ένωση. Διαθέτουν 
ηλεκτρονικώς σχετικές πληροφορίες που 
αφορούν χρηματοδοτούμενα έργα, όπως 
η περιγραφή του έργου, η εκτίμηση 
επιπτώσεων, η αξιολόγηση και οι 
εκθέσεις λογιστικού ελέγχου, σε 
μορφότυπους που είναι ανοικτοί και 
μηχαναγνώσιμοι, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2019/1024 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2. Οι εταίροι χρηματοδότησης 
γνωστοποιούν όλες τις σχετικές 
πληροφορίες για κάθε χρηματοδοτούμενο 
έργο και δημοσιοποιούν τις πληροφορίες 
αυτές στον δικτυακό τους τόπο, με την 
επιφύλαξη της ισχύουσας ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά την 
εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό 
απόρρητο.
3. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη 
δημοσίευση των πληροφοριών σχετικά με 
τους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 
38 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση της 
διευκόλυνσης θα έχει πραγματοποιηθεί έως 
τις 30 Ιουνίου 2025, όταν αναμένεται να 
είναι διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με την υλοποίηση της 
διευκόλυνσης. Η αξιολόγηση καταδεικνύει 
ιδίως τον τρόπο με τον οποίον η στήριξη 
της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης έχει συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των αναγκών των εδαφών 
που υλοποιούν τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης.

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση της 
διευκόλυνσης θα έχει πραγματοποιηθεί έως 
τις 30 Ιουνίου 2025, όταν αναμένεται να 
είναι διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με την υλοποίηση της 
διευκόλυνσης. Η αξιολόγηση καταδεικνύει 
ιδίως τον τρόπο με τον οποίον η στήριξη 
της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης έχει συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των αναγκών των εδαφών 
που υλοποιούν τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Αναλύει επίσης τον τρόπο με 
τον οποίο η στήριξη της Ένωσης που 
παρέχεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
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συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
ενωσιακής πολιτικής για τη βιωσιμότητα, 
ιδίως των στόχων της Ένωσης για το 
2030 για το κλίμα και την ενέργεια και τη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία στην Ένωση έως το 2050.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Αριθμός θέσεων εργασίας που 
διασώθηκαν

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Αριθμός νέων θέσεων εργασίας 
που δημιουργήθηκαν

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7γ. Αντίκτυπος στο ΑΕΠ των 
υποστηριζόμενων εδαφών
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