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Τροπολογία 22
Tsvetelina Penkova, Εύα Καϊλή, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Josianne Cutajar

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 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. 
Θα πρέπει να υποστηρίζεται 
αποτελεσματικά η παροχή βιώσιμης 
απασχόλησης για όσους επηρεάζονται 
περισσότερο από τη μετάβαση.

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

Or. en

Τροπολογία 23
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
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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 αναπτυξιακή πολιτική για την 
Ευρώπη και θέτει φιλόδοξους στόχους για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 
απορρέουν από τη συμφωνία του 
Παρισιού, καθώς και την επιδίωξη του 
ενωσιακού στόχου για τη μείωση των 
εκπομπών με ορίζοντα το 2030 και για 
την επίτευξη 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.

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

Or. en

Τροπολογία 24
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με 

(1) Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με 
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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.

την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία9, η 
οποία χαράσσει τον χάρτη πορείας της 
προς μια νέα αναπτυξιακή πολιτική για την 
Ευρώπη και θέτει απαιτητικούς στόχους 
για την υλοποίηση της ενεργειακής 
μετάβασης. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία ανακοίνωσε έναν Μηχανισμό 
Δίκαιης Μετάβασης ώστε να διασφαλίσει 
ότι οι τοπικές οικονομίες των περιοχών 
που επηρεάζονται περισσότερο από αυτές 
τις διαρθρωτικές αλλαγές θα 
διαφοροποιηθούν άμεσα, μέσω υγιών 
επενδύσεων, και ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
οι οποίοι απασχολούνται αυτή τη στιγμή 
σε τομείς που επηρεάζονται από τη 
μετάβαση θα επανεκπαιδευτούν δεόντως 
και θα επαναπορροφηθούν ταχέως από 
την τοπική αγορά εργασίας.

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

Or. en

Τροπολογία 25
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

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. 

(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. 
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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.

Σύμφωνα με την επιδίωξη των ενωσιακών 
στόχων για το κλίμα και την ενέργεια με 
ορίζοντα το 2030 και για την επίτευξη 
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.

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

Or. en

Τροπολογία 26
Paolo Borchia

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 
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 

(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 στους τομείς που 
επηρεάζονται περισσότερο από την 
ενεργειακή 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. Ο Μηχανισμός 
Δίκαιης Μετάβασης αποτελείται από τρεις 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 27
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η πρόταση για τη θέσπιση του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης11εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή στις 14 Ιανουαρίου 
2020. Για τον καλύτερο προγραμματισμό 
και την εκτέλεση των κονδυλίων του 
Ταμείου, πρέπει να εγκριθούν εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης τα οποία θα 
καθορίζουν τα βασικά στάδια και το 
χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας 
μετάβασης και θα προσδιορίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη μετάβαση προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και που 
διαθέτουν λιγότερες ικανότητες για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
μετάβασης.

(3) Η πρόταση για τη θέσπιση του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης11 εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή στις 14 Ιανουαρίου 
2020. Για τον καλύτερο προγραμματισμό 
και την εκτέλεση των κονδυλίων του 
Ταμείου, πρέπει να εγκριθούν εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης τα οποία θα 
καθορίζουν τα βασικά στάδια και το 
χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας 
μετάβασης και θα προσδιορίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από την ενεργειακή μετάβαση και 
που διαθέτουν λιγότερες ικανότητες για 
την αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
μετάβασης.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Τροπολογία 28
Mikuláš Peksa
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή. Θα πρέπει 
τα σχέδια αυτά να καταρτίζονται μαζί με 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και σε 
στενή συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη, συμπεριλαμβανομένων 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, 
εμπειρογνωμόνων, εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών ιδρυμάτων, εργοδοτών, 
συνδικαλιστικών ενώσεων και 
οργανώσεων κοινοτικής βάσης, σύμφωνα 
με το άρθρο [6] του κανονισμού (ΕΕ) 
[νέος κανονισμός ΚΚΔ]. 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.

Or. en

Τροπολογία 29
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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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 
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 

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, 
διατηρώντας παράλληλα τη δέσμευση 
προς τον στόχο για τη συγκράτηση της 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη 
σε 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά 
επίπεδα, η διευκόλυνση θα πρέπει να 
καλύπτει ευρύ φάσμα βιώσιμων 
επενδύσεων, υπό τον όρο ότι συμβάλλουν 
στην κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών 
κατά τη μετάβαση προς τους ενωσιακούς 
στόχους για το κλίμα και την ενέργεια με 
ορίζοντα το 2030 και μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία έως το 2040 το 
αργότερο, όπως περιγράφεται στα εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης, και ότι 
συνάδουν με τον [κανονισμός για την 
ταξινόμηση]. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και πράσινων μεταφορών, άκρως 
αποδοτικά δίκτυα τηλεθέρμανσης, 
πράσινη κινητικότητα, διαχείριση 
αποβλήτων σύμφωνα με την ιεραρχία των 
αποβλήτων, μέτρα ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές 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. 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. Οι εξελίξεις 
στον τομέα των υποδομών μπορούν επίσης 
να περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
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να συμβάλει στον προσδιορισμό 
επενδύσεων με υψηλό θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Ειδικότερα, οι επενδύσεις 
αυτές δεν θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις 
ορυκτών καυσίμων και σε άλλες 
δραστηριότητες που εξαιρούνται δυνάμει 
του άρθρου [5] του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ] και δεν θα 
πρέπει να αυξάνουν ούτε να διατηρούν 
την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. 
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 είναι βιώσιμες και 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 και ευκαιριών που 
απορρέουν από την προσαρμογή στην 
κλιματική μετάβαση. Θα πρέπει η ΕΤΕπ 
να εφαρμόσει τη νέα δανειοδοτική 
πολιτική της στον τομέα της ενέργειας για 
την αξιολόγηση των έργων, θα πρέπει δε 
όλοι οι οικονομικοί εταίροι να 
χρησιμοποιούν την ενωσιακή ταξινόμηση 
για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες ώστε να εξασφαλίζεται η 
διαφάνεια των βιώσιμων έργων, 
προκειμένου να διευκολύνεται ο 
προσδιορισμός επενδύσεων με υψηλό 
θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης. 
Θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της 
«μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» σε 
όλες τις επενδύσεις που υποστηρίζονται 
από τον Μηχανισμό.

Or. en

Τροπολογία 30
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Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

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 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 

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς τους ενωσιακούς στόχους για το 
κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 
2030 και μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία στην Ένωση έως το 2050, όπως 
περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
καθαρές τεχνολογίες και υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της απαλλαγής των 
υποδομών μεταφορών από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, δίκτυα 
τηλεθέρμανσης, πράσινη και βιώσιμη 
κινητικότητα, επενδύσεις σε δράσεις 
έρευνας και καινοτομίας, μεταξύ άλλων 
σε πανεπιστήμια και δημόσια ερευνητικά 
ιδρύματα, προώθηση της μεταφοράς 
προηγμένων και προς άμεση διάθεση 
στην αγορά τεχνολογιών, επενδύσεις στην 
ψηφιοποίηση, την ψηφιακή καινοτομία 
και την ψηφιακή συνδεσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής 
γεωργίας ακριβείας, έξυπνη διαχείριση 
αποβλήτων, μέτρα καθαρής ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων 
και των μετατροπών κτιρίων, υποστήριξη 
της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, 
αποκατάσταση του εδάφους και 
απορρύπανση, εκτός εάν εμπίπτουν στο 
πεδίο των ευθυνών για περιβαλλοντικές 
ζημίες σύμφωνα με την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» του άρθρου 191 
ΣΛΕΕ, καθώς και αναβάθμιση δεξιοτήτων 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 31
Tsvetelina Penkova, Εύα Καϊλή, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Ivo Hristov, Josianne Cutajar

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 

(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 
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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 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.

συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης. Θα πρέπει οι 
μηχανισμοί στήριξης να αποφεύγουν την 
περαιτέρω όξυνση των οικονομικών 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της 
ΕΕ, και να εστιάζουν, αντιθέτως, στην 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μεταξύ 
όλων των πολιτών της ΕΕ. 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 
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, 
καθώς και να παρέχει ευκαιρίες 
μακροπρόθεσμης απασχόλησης για τους 
εργαζόμενους που επηρεάζονται 
περισσότερο από την οικονομική 
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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.

Or. en

Τροπολογία 32
Paolo Borchia

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 
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 

(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 
κοινωνικών, επαγγελματικών και 
οικονομικών αναπτυξιακών αναγκών 
κατά τη διαδικασία μετάβασης, όπως 
περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας και μεταφορών, δίκτυα 
τηλεθέρμανσης, κινητικότητα, έξυπνη 
διαχείριση αποβλήτων, μέτρα ενέργειας 
χαμηλών εκπομπών 
―συμπεριλαμβανομένου του φυσικού 
αερίου― 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 
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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.

ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. 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 και 
οικονομικών προκλήσεων, αλλά και των 
προβλημάτων ενεργειακής ασφάλειας, 
που απορρέουν από τη διαδικασία της 
ενεργειακής μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 33
Μαρία Σπυράκη

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 

(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, 
τεχνολογίες γεφύρωσης στον τομέα της 
ενέργειας, όπως οι υποδομές αερίου, που 
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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.

αποσκοπούν στη μεταφορά αερίου από 
ανανεώσιμες πηγές, όμως το υδρογόνο, 
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, 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. 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.

Or. en



AM\1212346EL.docx 17/66 PE657.176v01-00

EL

Τροπολογία 34
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

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 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, 

(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. Δεν θα πρέπει να 
υποστηρίζονται επενδύσεις που 
συνδέονται με την παραγωγή, την 
επεξεργασία, τη διανομή, την 
αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων. 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. Θα πρέπει ο αριθμός των 
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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.

νέων θέσεων εργασίας που 
δημιουργούνται να αποτελεί βασικό 
δείκτη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά 
με τη στήριξη. 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.

Or. en

Τροπολογία 35
Eva Maydell

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 

(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, άμεσα αλλά και έμμεσα, 
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, για παράδειγμα, υποδομές 
ενέργειας και μεταφορών, δίκτυα 
τηλεθέρμανσης, πράσινη κινητικότητα, 
έξυπνη διαχείριση αποβλήτων, μέτρα 
καθαρής ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ανακαινίσεων και των μετατροπών 
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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.

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, πολιτικές απασχόλησης, μέτρα 
κατά του αποπληθυσμού και της μείωσης 
της οικονομικής δραστηριότητας. 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.

Or. en

Τροπολογία 36
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
ο Μηχανισμός δεν θα χρησιμοποιείται για 
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την κάλυψη των δαπανών 
αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών 
που εμπίπτουν στην περιβαλλοντική 
ευθύνη μιας επιχείρησης, και 
προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση 
των κινήτρων για τη μείωση της 
ρύπανσης και άλλων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, θα πρέπει η στήριξη των 
επενδύσεων που συνδέονται με την 
αναγέννηση και την απορρύπανση 
εκτάσεων, την αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων και τα σχέδια 
αναπροσαρμογής της χρήσης να 
χρησιμοποιείται ως έσχατη λύση μόνον 
όταν καμία εταιρεία δεν μπορεί να 
θεωρηθεί νομικά υπεύθυνη για τη 
χρηματοδότηση των δράσεων αυτών, 
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» που κατοχυρώνεται στο άρθρο 
191 ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 37
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) 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.

Or. en

Τροπολογία 38
Mikuláš Peksa
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) 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 μπορεί εντέλει 
να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα 
απασχόλησης σε εδάφη που εξαρτώνται 
σήμερα από τα ορυκτά καύσιμα. Η 
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 ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές και η κατασκευή 
υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας στους 
τόπους αυτούς ή σε γειτονικές περιοχές 
μπορούν να δημιουργήσουν πράσινες 
θέσεις εργασίας σε κοινότητες πρώην 
ανθρακωρύχων. Επιπλέον, η εν λόγω 
μετατροπή μπορεί να συμβάλει στην 
ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, 
με βάση ένα μοντέλο αποκεντρωμένου 
ενεργειακού συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 39
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

(5γ) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο 
Μηχανισμός συμβάλλει στον σεβασμό και 
την προαγωγή της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 ΣΛΕΕ. Θα πρέπει να 
διασφαλίζονται με έγκαιρο και συνεπή 
τρόπο οι στόχοι της ισότητας των φύλων 
και η οικονομική ανεξαρτησία των 
γυναικών σε όλες τις διαστάσεις και σε 
όλα τα στάδια της προετοιμασίας, της 
παρακολούθησης, της υλοποίησης και 
της αξιολόγησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 40
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Αναμένεται πως [250 000 000] 
EUR της συνιστώσας επιχορήγησης της 
διευκόλυνσης θα χρηματοδοτηθούν από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα 
με τη [νέα πρόταση για το ΠΔΠ] και θα 
πρέπει να συνιστούν το ποσό προνομιακής 
αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 
της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία, τη συνεργασία σε 
δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση13, για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
κατά την ετήσια διαδικασία του 
προϋπολογισμού.

(8) Αναμένεται πως [350 000 000] 
EUR της συνιστώσας επιχορήγησης της 
διευκόλυνσης θα χρηματοδοτηθούν από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα 
με τη [νέα πρόταση για το ΠΔΠ] και θα 
πρέπει να συνιστούν το ποσό προνομιακής 
αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 
της διοργανικής συμφωνίας, της 
2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία 
σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση13, για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
κατά την ετήσια διαδικασία του 
προϋπολογισμού.

_________________ _________________
13 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.   
https://eur-lex.europa.eu/legal-

13 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/EL/TXT/?uri=CELEX:32013Q122
0(01)

content/EL/TXT/?uri=CELEX:32013Q122
0(01)

Or. en

Τροπολογία 41
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

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 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.

(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, με βάση την 
κλείδα κατανομής που προτείνεται στον 
κανονισμό για το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 42
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
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Hayer, Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Οι ειδικές προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια ανάθεσης, 
σε περίπτωση που η ζήτηση υπερβαίνει 
τους χρηματοδοτικούς πόρους στο 
πλαίσιο των εθνικών κονδυλίων, θα 
πρέπει να καθορίζονται στο πρόγραμμα 
εργασίας και στην πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων. Οι εν λόγω προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια 
ιεράρχησης θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τα συναφή κριτήρια που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [κανονισμός σχετικά με τη 
θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων], την ικανότητα 
του έργου να εκπληρώσει τους στόχους 
και τις αναπτυξιακές ανάγκες που 
περιγράφονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης, τη συμβολή στην κλιματική 
μετάβαση, τον συνολικό στόχο προώθησης 
της περιφερειακής και εδαφικής σύγκλισης 
και τη σημασία της συνιστώσας 
επιχορήγησης για τη βιωσιμότητα του 
έργου. Επομένως, η ενωσιακή στήριξη που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει να διατίθεται μόνο στα κράτη μέλη 
που έχουν εγκρίνει τουλάχιστον ένα 
εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Το 
πρόγραμμα εργασίας και οι προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων θα λαμβάνουν 
επίσης υπόψη τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη για να εξασφαλίζεται η συνοχή 
και η συνέπεια μεταξύ των διαφόρων 
πυλώνων του μηχανισμού.

Or. en

Τροπολογία 43
Sira Rego, Cornelia Ernst
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Οι ειδικές προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια 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 και έχουν επιδείξει 
σαφή δέσμευση για την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας το 
συντομότερο δυνατόν. 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.

Or. en

Τροπολογία 44
Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι ειδικές προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια ανάθεσης 

(14) Οι ειδικές προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια ανάθεσης 
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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.

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, τη 
συμβολή στη διασφάλιση της επίτευξης 
της κλιματικής μετάβασης χωρίς να μένει 
κανείς στο περιθώριο, τον συνολικό στόχο 
προώθησης της περιφερειακής και 
εδαφικής σύγκλισης και τη σημασία της 
συνιστώσας επιχορήγησης για την 
οικονομική προσιτότητα 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.

Or. en

Τροπολογία 45
Tsvetelina Penkova, Εύα Καϊλή, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Josianne Cutajar

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 
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.

Or. en

Τροπολογία 46
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

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 όχι μόνο σε έργα που δεν 
παράγουν επαρκή ροή ιδίων εσόδων που 
θα τους επέτρεπε να είναι οικονομικά 
βιώσιμα και να χρηματοδοτούνται από 
δάνεια που χορηγούνται με τους όρους της 
αγοράς, αλλά και σε βιώσιμα δημόσια 
έργα. 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.

Or. en



PE657.176v01-00 28/66 AM\1212346EL.docx

EL

Αιτιολόγηση

Απορρίπτουμε την ιδέα ότι θα πρέπει να είναι επιλέξιμα μόνο τα «οικονομικά βιώσιμα» έργα. 
Δεν χρειάζεται να μονοπωλεί ο ιδιωτικός τομέας τα επικερδή έργα.

Τροπολογία 47
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Δεδομένου ότι η συνιστώσα 
επιχορήγησης θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τις αποκλίνουσες 
αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών σε 
όλα τα κράτη μέλη, η εν λόγω στήριξη θα 
πρέπει να διαφοροποιείται. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι οντότητες του δημόσιου 
τομέα στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, όπως ορίζεται στο άρθρο 102 
παράγραφος 2 του κανονισμού [νέος 
ΚΚΔ], έχουν γενικά χαμηλότερη 
ικανότητα δημόσιων επενδύσεων, τα 
ποσοστά επιχορήγησης που εφαρμόζονται 
στα δάνεια που παρέχονται σε τέτοιες 
οντότητες θα πρέπει να είναι συγκριτικά 
υψηλότερα.

(16) Δεδομένου ότι η συνιστώσα 
επιχορήγησης θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τις αποκλίνουσες 
αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών σε 
όλα τα κράτη μέλη, η εν λόγω στήριξη θα 
πρέπει να διαφοροποιείται. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι οντότητες του δημόσιου 
τομέα στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, όπως ορίζεται στο άρθρο 102 
παράγραφος 2 του κανονισμού [νέος 
ΚΚΔ], έχουν γενικά χαμηλότερη 
ικανότητα δημόσιων επενδύσεων, τα 
ποσοστά επιχορήγησης που εφαρμόζονται 
στα δάνεια που παρέχονται σε τέτοιες 
οντότητες θα πρέπει να είναι συγκριτικά 
υψηλότερα. Τα δάνεια στο πλαίσιο της 
παρούσας διευκόλυνσης δεν θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
των κριτηρίων του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου.

Or. en

Τροπολογία 48
Μαρία Σπυράκη

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 

(22) Ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η μόχλευση των 
δημόσιων επενδύσεων σε εδάφη που 



AM\1212346EL.docx 29/66 PE657.176v01-00

EL

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,

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 
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 τη λήψη 
επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης, 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,

Or. en

Τροπολογία 49
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη 
δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα 
(στο εξής: διευκόλυνση) για τη στήριξη 
οντοτήτων του δημόσιου τομέα μέσω του 
συνδυασμού επιχορηγήσεων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης με δάνεια που 
χορηγούνται από τους εταίρους 

Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη 
δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα 
(στο εξής: διευκόλυνση) για τη στήριξη 
οντοτήτων του δημόσιου τομέα μέσω του 
συνδυασμού επιχορηγήσεων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης με δάνεια που 
χορηγούνται από τους εταίρους 



PE657.176v01-00 30/66 AM\1212346EL.docx

EL

χρηματοδότησης και καθορίζει τους 
στόχους της διευκόλυνσης. Θεσπίζει 
κανόνες για τη συνιστώσα επιχορήγησης 
της στήριξης της Ένωσης που παρέχεται 
στο πλαίσιο της παρούσας διευκόλυνσης, 
καλύπτοντας ιδίως τον προϋπολογισμό της 
για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές 
στήριξης της Ένωσης και τις διατάξεις 
σχετικά με την επιλεξιμότητα.

χρηματοδότησης σύμφωνα με τους 
κανόνες, τις δανειοδοτικές πολιτικές και 
τις διαδικασίες της ΕΤΕπ και καθορίζει 
τους στόχους της διευκόλυνσης. Θεσπίζει 
κανόνες για τη συνιστώσα επιχορήγησης 
της στήριξης της Ένωσης που παρέχεται 
στο πλαίσιο της παρούσας διευκόλυνσης, 
καλύπτοντας ιδίως τον προϋπολογισμό της 
για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές 
στήριξης της Ένωσης και τις διατάξεις 
σχετικά με την επιλεξιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 50
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 και οικονομικές 
προκλήσεις οι οποίες απορρέουν από τη 
διαδικασία επιδίωξης του ενωσιακού 
στόχου για το κλίμα με ορίζοντα το 2030 
και μετάβασης προς μια κλιματικά 
ουδέτερη, περιβαλλοντικά βιώσιμη, 
βασιζόμενη σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, υψηλά αποδοτική ως προς 
τους πόρους και την ενέργεια, και 
κυκλική οικονομία της Ένωσης έως το 
2040 το αργότερο.

Η διευκόλυνση δεν στηρίζει, ούτε άμεσα 
ούτε έμμεσα, επενδύσεις που συνδέονται 
με την παραγωγή, επεξεργασία, διανομή, 
αποθήκευση, μεταφορά ή καύση ορυκτών 
καυσίμων.

Or. en
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Τροπολογία 51
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin 
Cseh, Susana Solís Pérez

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 και οικονομικές 
προκλήσεις οι οποίες απορρέουν από τη 
διαδικασία επιδίωξης των ενωσιακών 
στόχων για το κλίμα και την ενέργεια με 
ορίζοντα το 2030, όπως κατοχυρώνονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) .../... 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 
(ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)], και 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία της Ένωσης, με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα, έως το 2050.

Or. en

Τροπολογία 52
Marian-Jean Marinescu

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, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ].
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Or. en

Τροπολογία 53
Paolo Borchia

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 τα οποία 
αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές και 
οικονομικές προκλήσεις, καθώς και 
προβλήματα ενεργειακής ασφάλειας, που 
απορρέουν από τη διαδικασία ενεργειακής 
μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 54
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

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 του 
δημόσιου τομέα που είναι εγκατεστημένη 
σε κράτος μέλος ως οργανισμός δημοσίου 
δικαίου, ή ως δημόσιος οργανισμός 
ιδιωτικού δικαίου στον οποίον έχει 
ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, 
με την οποία έχει υπογραφεί συμφωνία 
επιχορήγησης στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης· Οι συμπράξεις δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα δεν μπορούν να 
θεωρηθούν «δικαιούχοι».

Or. en

Τροπολογία 55
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Marian-Jean Marinescu

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 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, ή κρατική 
επιχείρηση, με την οποία έχει υπογραφεί 
συμφωνία επιχορήγησης στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης·

Or. en

Τροπολογία 56
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 αναπτυξιακές τράπεζες 
και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα 
οποία η Επιτροπή υπογράφει διοικητική 
συμφωνία σε πλήρη συμμόρφωση με τους 
κανόνες, τις δανειοδοτικές πολιτικές και 
τις διαδικασίες της ΕΤΕπ, ώστε να 
διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο συνεργασίας στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης·

Or. en

Τροπολογία 57
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
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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·

Or. en

Τροπολογία 58
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Katalin Cseh

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 59
Eva Maydell

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. «προσθετικότητα»: η στήριξη 
έργων τα οποία δεν παράγουν επαρκή ροή 
ιδίων εσόδων για να καλύπτουν το 
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επενδυτικό κόστος και τα οποία 
συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3.

Or. en

Τροπολογία 60
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. «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·

Or. en

Τροπολογία 61
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 β. «αρχή της μη πρόκλησης 
σημαντικής ζημίας»: η αποφυγή της 
πρόκλησης «σημαντικής επιβάρυνσης», 
όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 [κανονισμός 
για την ταξινόμηση].

Or. en

Τροπολογία 62
Mikuláš Peksa
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο γενικός στόχος της διευκόλυνσης 
είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών 
κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων και 
ευκαιριών 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 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], βάσει του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ και των στόχων της 
Συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και 
διαδικασιών «ελάχιστων διασφαλίσεων» 
που ορίζονται στο άρθρο 18 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 [κανονισμός 
για την ταξινόμηση].

Or. en

Τροπολογία 63
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Katalin Cseh, 
Susana Solís Pérez

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 

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 
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δίκαιης μετάβασης τα οποία καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 
7 του κανονισμού [κανονισμός για το 
ΤΔΜ].

δίκαιης μετάβασης τα οποία καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του κανονισμού [κανονισμός για 
το ΤΔΜ] και η συμβολή στην επίτευξη 
των στόχων πολιτικής της ΕΕ, ιδίως των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα και την 
ενέργεια με ορίζοντα το 2030 και της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία στην Ένωση έως το 2050, με 
βάση τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού και ως ανταπόκριση στην 
ανάγκη ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας.

Or. en

Τροπολογία 64
Eva Maydell

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 άμεσων ή 
έμμεσων 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].

Or. en

Τροπολογία 65
Paolo Borchia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

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

1. Ο γενικός στόχος της διευκόλυνσης 
είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών 
κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία 
ενεργειακής μετάβασης 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].

Or. en

Τροπολογία 66
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

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.

Or. en

Τροπολογία 67
Tsvetelina Penkova, Εύα Καϊλή, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διευκόλυνση έχει ειδικό στόχο 
την αύξηση των επενδύσεων του δημόσιου 

2. Η διευκόλυνση έχει ειδικό στόχο 
την αύξηση των επενδύσεων του δημόσιου 



AM\1212346EL.docx 39/66 PE657.176v01-00

EL

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.

τομέα οι οποίες καλύπτουν τις 
αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών 
που προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, διευκολύνοντας τη 
χρηματοδότηση έργων που περιορίζουν το 
περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα 
σύμφωνα με τους στόχους μας για το 
κλίμα, ενώ παρέχουν παράλληλα θέσεις 
μακροπρόθεσμης και βιώσιμης 
απασχόλησης αλλά δεν παράγουν επαρκή 
ροή ιδίων εσόδων και δεν θα 
χρηματοδοτούνταν χωρίς το στοιχείο της 
στήριξης μέσω επιχορηγήσεων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 68
Eva Maydell

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 δεν παράγουν 
επαρκή ροή ιδίων εσόδων και που, ως εκ 
τούτου, δεν θα χρηματοδοτούνταν από τον 
φορέα υλοποίησης του έργου εντός του 
ίδιου χρονικού πλαισίου ή στον ίδιο 
βαθμό χωρίς το στοιχείο της στήριξης 
μέσω επιχορηγήσεων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 69
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – παράγραφος 3

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 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].

Or. en

Τροπολογία 70
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Valérie Hayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 71
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πόρους από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης για ποσό ύψους 250 000 000 EUR 
σε τρέχουσες τιμές και

α) πόρους από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης για ποσό ύψους 350 000 000 EUR 
σε τρέχουσες τιμές και

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πόροι πρέπει να παρέχονται γενναιόδωρα και να μην βασίζονται κυρίως σε αναμενόμενες 
επιστροφές από μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια.

Τροπολογία 72
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πόρους από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης για ποσό ύψους 250 000 000 EUR 
σε τρέχουσες τιμές και

α) πόρους από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης για ποσό ύψους 300 000 000 EUR 
σε τιμές του 2018 και

Or. en

Τροπολογία 73
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έσοδα για ειδικό προορισμό, όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, μέχρι 
ανώτατου ποσού 1 275 000 000 EUR σε 
τρέχουσες τιμές.

β) έσοδα για ειδικό προορισμό, όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, μέχρι 
ανώτατου ποσού 1 275 000 000 EUR σε 
τιμές του 2018.

Or. en

Τροπολογία 74
Mikuláš Peksa
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ποσό έως 2 % των πόρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική 
βοήθεια για την υλοποίηση της 
διευκόλυνσης, όπως για δραστηριότητες 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 
λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων πληροφοριών και 
τεχνολογίας, καθώς και για διοικητικές 
δαπάνες και έξοδα των εταίρων 
χρηματοδότησης.

5. Ποσό έως 2 % των πόρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική 
βοήθεια για την υλοποίηση της 
διευκόλυνσης, όπως για δραστηριότητες 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 
λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων πληροφοριών και 
τεχνολογίας, καθώς και για διοικητικές 
δαπάνες των εταίρων χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 75
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Πόροι ύψους έως και 25 000 000 
EUR, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
προβλέπονται για τις δραστηριότητες που 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3.

6. Πόροι ύψους έως και 25 000 
000 EUR, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
προβλέπονται για τις δραστηριότητες που 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και 
δεν υπόκεινται σε εθνικές 
προκαταρκτικές κατανομές.

Or. en

Τροπολογία 76
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πόροι που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1, μετά την αφαίρεση 
της παροχής για τεχνικές και διοικητικές 
δαπάνες η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 5, χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση έργων, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3.

1. Οι πόροι που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1, μετά την αφαίρεση 
των πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 6 και της παροχής για 
τεχνικές και διοικητικές δαπάνες η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5, 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
έργων, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 
3.

Or. en

Τροπολογία 77
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για επιχορηγήσεις οι οποίες 
χορηγούνται σύμφωνα με προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που 
προκηρύσσονται το αργότερο έως την 
31η Δεκεμβρίου 2024, η στήριξη της 
Ένωσης που χορηγείται σε επιλέξιμα έργα 
σε ένα κράτος μέλος δεν υπερβαίνει τα 
εθνικά μερίδια τα οποία καθορίζονται στην 
απόφαση που θα εκδοθεί από την Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

2. Η στήριξη της Ένωσης που 
χορηγείται σε επιλέξιμα έργα σε ένα 
κράτος μέλος δεν υπερβαίνει τα εθνικά 
μερίδια τα οποία καθορίζονται στην 
απόφαση που θα εκδοθεί από την Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απορρίπτουμε το ενδεχόμενο κατανομής κονδυλίων του ΤΔΜ σε ανταγωνιστική βάση. Το ΤΔΜ 
είναι ένα μέσο αλληλεγγύης που έχει προβλεφθεί για να συμβάλει στην ευρωπαϊκή συνοχή και 
όχι για να ενισχύσει τις ανισότητες μεταξύ περιφερειών.

Τροπολογία 78
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
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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.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 79
Marian-Jean Marinescu

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 
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 πόρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 80
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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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, με την οποία 
ορίζονται τα αντίστοιχα μερίδια για κάθε 
κράτος μέλος που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται 
στο παράρτημα Ι του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ] υπό μορφή 
ποσοστών επί των συνολικών διαθέσιμων 
πόρων.

Or. en

Τροπολογία 81
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ρυθμίσεις σχετικά με τον λογιστικό 
έλεγχο συνάδουν με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό και παραχωρούν τα 
απαραίτητα δικαιώματα και την 
πρόσβαση στην Επιτροπή για ad-hoc 
ελέγχους, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο (ΕΕΣ) για υποχρεωτική ετήσια 
έκθεση ελέγχου, στην Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) για διοικητικές έρευνες και στην 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) για 
ποινικές έρευνες.

Or. en

Τροπολογία 82
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνο τα έργα που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 και πληρούν όλες τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις είναι επιλέξιμα 
για στήριξη από την Ένωση στο πλαίσιο 
της διευκόλυνσης:

Η διευκόλυνση δεν υποστηρίζει 
δραστηριότητες οι οποίες αποκλείονται 
δυνάμει του άρθρου [5] του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ].

Μόνο τα έργα που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 και πληρούν όλες τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις είναι επιλέξιμα 
για στήριξη από την Ένωση στο πλαίσιο 
της διευκόλυνσης:

Or. en

Τροπολογία 83
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

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 τους στόχους της Ένωσης για το 
κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 
2030 και μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία στην Ένωση έως το 2050 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·

Or. en
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Τροπολογία 84
Tsvetelina Penkova, Εύα Καϊλή, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov

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 ή 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
και ωφελούν τα εδάφη που πλήττονται 
περισσότερο και τα οποία 
προσδιορίζονται σε εδαφικό σχέδιο δίκαιης 
μετάβασης, ακόμη κι αν δεν βρίσκονται 
σ’ αυτά τα εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 85
Eva Maydell

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 
άμεσων ή έμμεσων 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·

Or. en

Τροπολογία 86
Paolo Borchia
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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 και οικονομικών προκλήσεων, 
καθώς και προκλήσεων στον τομέα της 
ενεργειακής ασφάλειας, που προκύπτουν 
από τη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης 
και ωφελούν εδάφη που προσδιορίζονται 
σε εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης, 
ακόμη κι αν δεν βρίσκονται σ’ αυτά τα 
εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 87
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Valérie Hayer, Susana Solís Pérez

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) κατά παρέκκλιση από το πρώτο 
εδάφιο στοιχείο β), τα έργα που 
λαμβάνουν στήριξη από την Ένωση στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης μπορούν 
επίσης να λαμβάνουν συμβουλευτική και 
τεχνική στήριξη και συνδρομή για την 
προπαρασκευή, την ανάπτυξη και την 
εκτέλεσή τους από άλλα προγράμματα 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 88
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τα έργα μπορούν να καταδείξουν 
ότι «δεν προξενούν σημαντική ζημία», 
δεν οδηγούν σε εγκλωβισμό περιουσιακών 
στοιχείων υψηλής έντασης άνθρακα και 
δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη 
εναλλακτικών μορφών ενέργειας με 
μηδενικές εκπομπές· 

Or. en

Τροπολογία 89
Eva Maydell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 90
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) οι δαπάνες των έργων που 
σχετίζονται με το ποσό της επιδότησης, 
όταν παρέχονται, δεν υποστηρίζονται από 
κανένα άλλο πρόγραμμα της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 91
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Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Bart Groothuis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Η διευκόλυνση δεν υποστηρίζει 
δραστηριότητες οι οποίες αποκλείονται 
βάσει του άρθρου [5] του κανονισμού 
(ΕΕ) .../... [κανονισμός για το ΤΔΜ].

Or. en

Τροπολογία 92
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

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.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 93
Eva Maydell

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 που θα τους επέτρεπε να 
χρηματοδοτούνται χωρίς ενωσιακή 
στήριξη εντός του ίδιου χρονικού 
πλαισίου ή στον ίδιο βαθμό.

Or. en
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Τροπολογία 94
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα δευτερογενή προϊόντα των 
έργων, όπως είναι οι μελέτες, τα εργαλεία 
λογισμικού και τα αρχιτεκτονικά σχέδια 
εκπονούνται βάσει της αρχής της 
ανοικτής πηγής και διατίθενται στο 
κοινό.

Or. en

Τροπολογία 95
Tsvetelina Penkova, Εύα Καϊλή, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχείο δ, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
έργα που παρέχουν διαφοροποίηση και 
κατοχύρωση της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού με μεταβατικό 
ενεργειακό φορέα και που έχουν ήδη γίνει 
αποδεκτά στο πλαίσιο του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης· 

Or. en

Τροπολογία 96
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1
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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 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.

Σύμφωνα με το άρθρο 129 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, πρόσωπα ή 
οντότητες που είναι αποδέκτες κονδυλίων 
της Ένωσης συνεργάζονται πλήρως για 
την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης και παρέχουν, 
ως προϋπόθεση για την καταβολή των 
κονδυλίων, τα αναγκαία δικαιώματα και 
την πρόσβαση που απαιτείται στον 
αρμόδιο διατάκτη. Μόνο κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 για 
τον καθορισμό της εντολής της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) είναι 
επιλέξιμα για να λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις και δάνεια από τη 
διευκόλυνση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 97
Izabela-Helena Kloc

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 

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 
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οποίους έχει ανατεθεί αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν 
αίτηση ως δυνητικοί δικαιούχοι βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση 
σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
(PPP) ή άλλη αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν 
αίτηση ως δυνητικοί δικαιούχοι βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 98
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

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 
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.

2. Το ποσό της επιχορήγησης δεν 
υπερβαίνει το 30 % του ποσού του δανείου 
που χορηγείται από τον εταίρο 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
παρούσας διευκόλυνσης. Για έργα σε 
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 40 % του 
ποσού του δανείου που χορηγείται από τον 
εταίρο χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 99
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

1. Επιπλέον των λόγων που 
προβλέπονται στο άρθρο 131 παράγραφος 
4 του δημοσιονομικού κανονισμού και 
κατόπιν διαβούλευσης με τον εταίρο 
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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.

χρηματοδότησης, η επιχορήγηση μπορεί 
να ανασταλεί, το ποσό της επιχορήγησης 
μπορεί να μειωθεί ή η συμφωνία 
επιχορήγησης μπορεί να λυθεί μονομερώς 
από την Επιτροπή υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:

α) μειώσεις εφαρμόζονται 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 ή δανεισμού.
β) αναστολή εφαρμόζεται εάν τα αρμόδια 
όργανα της ΕΕ, δηλ. η OLAF ή η EPPO, 
διενεργούν διοικητική ή ποινική 
διερεύνηση. 
γ) λύση συμφωνίας εφαρμόζεται εάν οι 
λογιστικοί έλεγχοι ή οι διερευνήσεις που 
διενεργούν τα αρμόδια όργανα της ΕΕ 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 
υπάρχουν ενδείξεις κακοδιαχείρισης 
πόρων, όπως είναι η απάτη, η διαφθορά ή 
υψηλά ποσοστά σφάλματος·
δ) ακυρώσεις εφαρμόζονται εάν 
οποιοδήποτε από τα όργανα της ΕΕ 
συμπεράνει ότι υφίστανται και πάλι 
σημαντικές αδυναμίες ως προς το κράτος 
δικαίου στα κράτη μέλη ή στην περιοχή 
που λαμβάνει κονδύλια της ΕΕ με τη 
μορφή επιδοτήσεων ή δανείων. 

Or. en

Τροπολογία 100
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
όταν η στήριξη της Ένωσης συνδυάζεται 
με δανειακά προγράμματα και όταν δεν 
προβλέπονται συμβάσεις προμηθειών, 
έργων ή παροχής υπηρεσιών.

διαγράφεται·

Στις περιπτώσεις αυτές και κατόπιν 
διαβούλευσης με τον εταίρο 
χρηματοδότησης, το ποσό της 
επιχορήγησης μπορεί να μειωθεί ή η 
συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να λυθεί, 
και τα καταβληθέντα σχετικά ποσά να 
ανακτηθούν, σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

Or. en

Τροπολογία 101
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις αυτές και κατόπιν 
διαβούλευσης με τον εταίρο 
χρηματοδότησης, το ποσό της 
επιχορήγησης μπορεί να μειωθεί ή η 
συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να λυθεί, 
και τα καταβληθέντα σχετικά ποσά να 
ανακτηθούν, σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στη συμφωνία 
επιχορήγησης.

Στις περιπτώσεις αυτές, οποιαδήποτε 
σχετικά ποσά έχουν καταβληθεί μετά από 
μείωση, αναστολή ή ακύρωση εκ μέρους 
της Επιτροπής ανακτώνται χωρίς 
περιττή χρονοτριβή.

Or. en

Τροπολογία 102
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμβουλευτική στήριξη στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
υλοποιείται υπό καθεστώς έμμεσης 
διαχείρισης, σύμφωνα με τους κανόνες και 
τις μεθόδους υλοποίησης για τον 
συμβουλευτικό κόμβο InvestEU που 
θεσπίζεται με το άρθρο [20] του 
κανονισμού [κανονισμός InvestEU].

1. Η συμβουλευτική στήριξη στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
υλοποιείται υπό καθεστώς έμμεσης 
διαχείρισης, σύμφωνα με τους κανόνες και 
τις μεθόδους υλοποίησης για τον 
συμβουλευτικό κόμβο InvestEU που 
θεσπίζεται με το άρθρο [20] του 
κανονισμού [κανονισμός InvestEU] και 
δεν υπόκειται σε εθνικές προκαταρκτικές 
κατανομές.

Or. en

Τροπολογία 103
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση εκτελείται μέσω 
προγραμμάτων εργασίας που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 110 
του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα 
προγράμματα εργασίας καθορίζουν τα 
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 Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 για τη 
κατάρτιση προγραμμάτων εργασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 110 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Τα 
προγράμματα εργασίας διευκρινίζουν 
κριτήρια και προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας για την επιλογή των 
έργων και για την ιεράρχησή τους. Τα εν 
λόγω κριτήρια λαμβάνουν υπόψη τη 
συνεισφορά του έργου στους στόχους και 
στις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί 
στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, 
καθώς και τη συνεισφορά του στους 
στόχους για το κλίμα και την ενέργεια με 
ορίζοντα το 2030 και στον στόχο για την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, 
καθώς και άλλα σχετικά κριτήρια που 
θεσπίζονται με τον [κανονισμό για την 
ταξινόμηση]. Τα προγράμματα εργασίας 
καθορίζουν τα εθνικά μερίδια των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων 
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πόρων, για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 104
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση εκτελείται μέσω 
προγραμμάτων εργασίας που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 110 
του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα 
προγράμματα εργασίας καθορίζουν τα 
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 ετησίων 
προγραμμάτων εργασίας που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 110 
του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα 
προγράμματα εργασίας εγκρίνονται από 
την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 
17 του παρόντος κανονισμού. Τα 
προγράμματα εργασίας καθορίζουν 
προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
να έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις για όλα 
τα εθνικά μερίδια μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2024. 

Or. en

Τροπολογία 105
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Επιλογή εταίρων χρηματοδότησης εκτός 

της ΕΤΕπ
Η Επιτροπή καθορίζει προϋποθέσεις και 
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διαδικασίες για την επιλογή εταίρων 
χρηματοδότησης εκτός της ΕΤΕπ σε 
εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
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 μεγιστοποιούν τον αντίκτυπο της 
εγγύησης της ΕΕ μέσω ιδίων πόρων·
(β) να διασφαλίζουν την κατάλληλη 
γεωγραφική διαφοροποίηση της 
διευκόλυνσης και να επιτρέπουν τη 
χρηματοδότηση μικρότερων έργων·
(γ) να συμμορφώνονται πλήρως με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 155 παράγραφοι 2 
και 3 του δημοσιονομικού κανονισμού 
σχετικά με τη φοροαποφυγή, τη 
φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή, τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας και τις μη συνεργάσιμες 
περιοχές δικαιοδοσίας·
(δ) να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την 
πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες 
που αφορούν κάθε έργο· (ε) να 
διασφαλίζουν τη συνοχή της 
δανειοδοτικής τους πολιτικής με τους 
στόχους της Ένωσης για το κλίμα και την 
ενέργεια για το 2030 και τον στόχο για 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία·
(στ) να ενσωματώσουν την ανάλυση 
περιβαλλοντικών, κλιματικών, 
κοινωνικών και σχετικών με τη 
διακυβέρνηση παραγόντων στην επιλογή 
και αξιολόγηση των έργων. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τα αποτελέσματα της 
επιλογής.

Or. en
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Τροπολογία 106
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα χρηματοδοτούμενα στο 
πλαίσιο αυτής της χρηματοδότησης έργα 
υπόκεινται σε έλεγχο και παρακολούθηση 
κλιματικής, περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής βιωσιμότητας με γνώμονα 
την ελαχιστοποίηση των επιζήμιων 
επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των 
οφελών με κλιματική, περιβαλλοντική και 
κοινωνική διάσταση, σύμφωνα με τους 
στόχους της ΕΕ για το κλίμα. Για τον 
σκοπό αυτόν, οι οντότητες που ζητούν 
χρηματοδότηση παρέχουν επαρκείς 
πληροφορίες βάσει κατευθυντήριων 
γραμμών που θα εκπονήσει η Επιτροπή. 
Έργα μικρότερα από ένα συγκεκριμένο 
μέγεθος το οποίο ορίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές εξαιρούνται από 
τον έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 107
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 α
Διαφάνεια

1. Οι δικαιούχοι μεριμνούν, χάριν του 
κοινού, για τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια 
σε ό,τι αφορά τις δράσεις και τις 
οικονομικές ροές στο πλαίσιο αυτού του 
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μέσου, συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο των 
δικαιούχων της χρηματοδότησης σε 
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο.
2. Οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 
για τα ανοικτά δεδομένα και την 
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα, δημοσιεύουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τα έργα τους σε 
τυποποιημένο και συγκρίσιμο 
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο σε δημόσια 
διαθέσιμο επίσημο μητρώο που 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:  προτάσεις 
έργων, δήλωση απουσίας σύγκρουσης 
συμφερόντων, πρακτικά συνεδριάσεων, 
αξιολογήσεις αντικτύπου, εκθέσεις 
αξιολόγησης και ελέγχου, καθώς και το 
σύνολο των δημοσίων συμβάσεων, που 
δημοσιεύονται στην Πύλη ανοικτών 
δεδομένων της ΕΕ.
3. Όλα τα δημοσιευόμενα στοιχεία 
διατίθενται επ’αόριστον. Θεσμικά όργανα 
της Ένωσης και των κρατών μελών θα 
παρέχουν συνεργασία σε θέματα 
υλικοτεχνικής υποστήριξης για να 
διατηρηθούν όλα αυτά τα μέτρα στη 
διάθεση του κοινού ακόμη και αφού 
πάψει να υφίσταται ο δικαιούχος.

Or. en

Τροπολογία 108
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

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 
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ιδίως τον τρόπο με τον οποίον η στήριξη 
της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης έχει συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των αναγκών των εδαφών 
που υλοποιούν τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης.

ιδίως 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. Η αξιολόγηση καταδεικνύει 
επίσης τον τρόπο με τον οποίο η στήριξη 
της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο 
της διευκόλυνσης έχει συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων της πολιτικής της 
ΕΕ για τη βιωσιμότητα και δη των 
στόχων για το κλίμα και την ενέργεια έως 
το 2030 και για τη μετάβαση σε 
κλιματικά ουδέτερες οικονομίες έως το 
2040 το αργότερο.

Or. en

Τροπολογία 109
Eva Maydell

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 και δη ως προς την 
προσθετικότητα.

Or. en

Τροπολογία 110
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Claudia Gamon, Ivars Ijabs
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η αξιολόγηση αναλύει επίσης τον 
τρόπο με τον οποίο η στήριξη της 
Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης έχει συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων της πολιτικής 
βιωσιμότητας της ΕΕ και δη των στόχων 
της Ένωσης για το κλίμα έως το 2030 και 
την ενέργεια και τη μετάβαση προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία στην 
Ένωση έως το 2050.

Or. en

Τροπολογία 111
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 112
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE



AM\1212346EL.docx 63/66 PE657.176v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εταίροι χρηματοδότησης 
παρέχουν στην Επιτροπή και σε τυχόν 
ορισθέντες ελεγκτές όλα τα διαθέσιμα 
έγγραφα που είναι απαραίτητα ώστε οι δύο 
αυτές αρχές να είναι σε θέση να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

2. Οι εταίροι χρηματοδότησης και οι 
δικαιούχοι παρέχουν στην Επιτροπή, στο 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και σε 
οποιουσδήποτε άλλους ορισθέντες 
ελεγκτές όλα τα διαθέσιμα έγγραφα και 
πληροφοριακά στοιχεία που είναι 
απαραίτητα ώστε οι δύο αυτές αρχές να 
είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους.

Or. en

Τροπολογία 113
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 114
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1 α. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί αμέσως 
μόλις τις παραλάβει οποιεσδήποτε 
γνωμοδοτήσεις έχουν εκδοθεί σχετικά με 
τα επιλεγμένα/χρηματοδοτούμενα έργα 
στο πλαίσιο τούτης της διευκόλυνσης, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που παρέχεται 
στο άρθρο 19 του καταστατικού της 
ΕΤΕπ.

Or. en

Τροπολογία 115
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο Α – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Μηχανισμός «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (CEF): Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη σύσταση του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
913/2010 και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και 
(ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 
20.12.2013, σ. 129), όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο 
Επενδυτικών Συμβουλών και την 
Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων 
και την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΕ L 169 της 
1.7.2015, σ. 1).

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 116
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Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο Γ – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Χρεωστικό μέσο του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF DI): 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη σύσταση του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
913/2010 και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και 
(ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 
20.12.2013, σ. 129).

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 117
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου

7. Μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, οποτεδήποτε είναι εφικτή η 
μέτρηση

Or. en

Τροπολογία 118
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Αριθμός θέσεων εργασίας που 
διασώθηκαν
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Or. en

Τροπολογία 119
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Αριθμός νέων θέσεων εργασίας 
που δημιουργήθηκαν

Or. en

Τροπολογία 120
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7γ. Η επίπτωση στο ΑΕγχΠ του 
υποστηριζόμενου εδάφους 

Or. en


