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Τροπολογία 257
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή.

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη μιας 
πλήρως βασισμένης σε ανανεώσιμες 
πηγές, υψηλά αποδοτικής από άποψη 
χρήσης των πόρων και ενεργειακά 
αποδοτικής, κλιματικά ουδέτερης και 
κυκλικής οικονομίας που αποσκοπεί στην 
επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2040, ιδίως όσον 
αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα, τις ευκαιρίες και τις ανάγκες 
των εν λόγω εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού 
δημιουργίας των πράσινων, μόνιμων και 
ποιοτικών θέσεων εργασίας που 
απαιτούνται για την επίτευξη μιας 
κοινωνικά δίκαιης μετάβασης που δεν 
αποκλείει κανέναν, και να προσδιορίζουν 
το είδος των πράξεων που απαιτούνται με 
τρόπο που να εξασφαλίζει με συνέπεια την 
ανάπτυξη κλιματικά ανθεκτικών 
οικονομικών δραστηριοτήτων, που 
συνάδουν επίσης με τη μετάβαση προς μια 
βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές, υψηλά 
αποδοτική από άποψη χρήσης των πόρων 
και ενεργειακά αποδοτική, κλιματικά 
ουδέτερη και κυκλική οικονομία, που 
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αποσκοπεί στην επίτευξη μηδενικών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως 
το 2040, και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 258
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών, όπως το ποσοστό ανεργίας και 
τις πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας, 
και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
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τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή.

κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Επιπλέον, τα 
εδαφικά σχέδια θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις συγκεκριμένες προκλήσεις που 
προκύπτουν, λόγω των επιπτώσεων της 
μετάβασης προς την κλιματική 
ουδετερότητα, σε απομακρυσμένες ή 
νησιωτικές περιφέρειες και σε 
γεωγραφικά μειονεκτούσες περιοχές, 
καθώς και σε περιοχές που 
αντιμετωπίζουν το δημογραφικό 
πρόβλημα της μείωσης του πληθυσμού. 
Μόνο οι επενδύσεις που συμφωνούν με τα 
σχέδια μετάβασης θα πρέπει να λαμβάνουν 
χρηματοδοτική στήριξη από το ΤΔΜ. Τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα 
πρέπει να αποτελούν μέρος των 
προγραμμάτων (που υποστηρίζονται από 
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής 
και το ΤΔΜ, ανάλογα με την περίπτωση) 
τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή.

Or. es

Τροπολογία 259
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
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του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή.

του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια και 
να τηρούν τη συνολική συνοχή (σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο) των 
έργων που απαιτούν μετάβαση ή 
μετατροπή. Τα σχέδια θα πρέπει να 
περιγράφουν λεπτομερώς τα προβλήματα 
και τις ανάγκες των εν λόγω εδαφών και να 
προσδιορίζουν το είδος των πράξεων που 
απαιτούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει 
με συνέπεια την ανάπτυξη κλιματικά 
ανθεκτικών οικονομικών δραστηριοτήτων, 
που συνάδουν επίσης με τη μετάβαση προς 
την κλιματική ουδετερότητα και με τους 
στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Το 
επίπεδο λήψης αποφάσεων πρέπει να 
καθορίζεται ανάλογα με τα εδαφικά 
σχέδια και τα σημαντικά προβλήματα 
που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν 
(NUTS 1, NUTS 2 ή NUTS 3). Μόνο οι 
επενδύσεις που συμφωνούν με τα σχέδια 
μετάβασης θα πρέπει να λαμβάνουν 
χρηματοδοτική στήριξη από το ΤΔΜ. Τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα 
πρέπει να αποτελούν μέρος των 
προγραμμάτων (που υποστηρίζονται από 
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής 
και το ΤΔΜ, ανάλογα με την περίπτωση) 
τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 260
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
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κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή.

κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή. Οι επενδυτικοί τομείς 
και οι προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο παράρτημα Δ των ανά 
χώρα εκθέσεων για το 2020 θα πρέπει να 
είναι ενδεικτικά και να μην περιορίζουν 
τα κράτη μέλη όταν προτείνουν τομείς για 
στήριξη από το ΤΔΜ.

Or. en

Τροπολογία 261
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης (15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
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μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι 
επενδύσεις που συμφωνούν με τα σχέδια 
μετάβασης θα πρέπει να λαμβάνουν 
χρηματοδοτική στήριξη από το ΤΔΜ. Τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα 
πρέπει να αποτελούν μέρος των 
προγραμμάτων (που υποστηρίζονται από 
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής 
και το ΤΔΜ, ανάλογα με την περίπτωση) 
τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή.

μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται σε μεγαλύτερο 
βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, καθώς και ένα 
λεπτομερές σχέδιο για επενδύσεις σε νέες 
υποδομές, διατηρώντας παράλληλα και 
επεκτείνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης 
στις σχετικές περιοχές προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός. 
Τα εν λόγω εδάφη θα πρέπει να 
αντιστοιχούν σε περιφέρειες επιπέδου 
NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών, και όσο αφορά τις υποδομές και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να 
προσδιορίζουν το είδος των πράξεων που 
απαιτούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει 
με συνέπεια την ανάπτυξη κλιματικά 
ανθεκτικών οικονομικών δραστηριοτήτων, 
που συνάδουν επίσης με τη μετάβαση προς 
την κλιματική ουδετερότητα. Μόνο οι 
επενδύσεις που συμφωνούν με τα σχέδια 
μετάβασης θα πρέπει να λαμβάνουν 
χρηματοδοτική στήριξη από το ΤΔΜ. Τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα 
πρέπει να αποτελούν μέρος των 
προγραμμάτων (που υποστηρίζονται από 
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής 
και το ΤΔΜ, ανάλογα με την περίπτωση) 
τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή.

Or. it

Τροπολογία 262
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή.

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Τα σχέδια θα 
πρέπει να αναλύουν συνέργειες και 
συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά 
προγράμματα και πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και, 
κατά περίπτωση, του Ταμείου 
Εκσυγχρονισμού, για την κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών που 
εντοπίστηκαν. Μόνο οι επενδύσεις που 
συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης θα 
πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 263
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να 
αποτελούν μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή.

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή στερεών ορυκτών καυσίμων ή 
με άλλες δραστηριότητες έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και 
παράλληλα να δημιουργούν νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης, ώστε να αποφεύγεται ο 
κοινωνικός αποκλεισμός στις πληγείσες 
περιοχές. Τα εν λόγω εδάφη θα πρέπει να 
αντιστοιχούν σε περιφέρειες επιπέδου 
NUTS 2 ή 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τα επίπεδα απασχόλησης. 
Μόνο οι επενδύσεις που συμφωνούν με τα 
σχέδια μετάβασης θα πρέπει να λαμβάνουν 
χρηματοδοτική στήριξη από το ΤΔΜ. Τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα 
μπορούσαν να αποτελούν μέρος των 
προγραμμάτων (που υποστηρίζονται από 
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής 
και το ΤΔΜ, ανάλογα με την περίπτωση) 
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τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 264
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει, κατόπιν ενδελεχούς 
διαδικασίας διαβούλευσης με τις τοπικές 
αρχές και τους εκπροσώπους των 
ενδιαφερόμενων μερών, να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την ελαχιστοποίηση 
του αρνητικού κοινωνικού αντίκτυπου, 
ενώ παράλληλα επιτυγχάνουν την 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 
2050, ιδίως όσον αφορά τη μετατροπή, τον 
εκσυγχρονισμό ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
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από την Επιτροπή. δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
και παρακολουθούνται από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 265
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, διατηρώντας και 
διευρύνοντας παράλληλα τις ευκαιρίες 
απασχόλησης στα επηρεαζόμενα εδάφη, 
προκειμένου να διατηρηθεί η ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς. Τα εν λόγω εδάφη 
θα πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
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μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή.

που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 266
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και σχέδια για 
την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους και τη διευκόλυνση της 
μετάβασής τους σε άλλες μορφές 
απασχόλησης, που συνάδουν επίσης με τη 
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θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή.

μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 267
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου ή δραστηριότητες που 
αφορούν προϊόντα τα οποία επηρεάζονται 
από τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα της ΕΕ. Τα εν λόγω εδάφη 
θα πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 



AM\1205768EL.docx 15/173 PE652.417v01-00

EL

ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή.

κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 268
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 
εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως το 
2040, ιδίως όσον αφορά τη μετατροπή ή το 
κλείσιμο εγκαταστάσεων που σχετίζονται 
με την παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με 
άλλες δραστηριότητες έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω 
εδάφη θα πρέπει να αντιστοιχούν σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 ή να είναι 
τμήματα των περιφερειών αυτών. Τα 
σχέδια θα πρέπει να περιγράφουν 
λεπτομερώς τα προβλήματα και τις 
ανάγκες των εν λόγω εδαφών και να 
προσδιορίζουν το είδος των πράξεων που 
απαιτούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει 
με συνέπεια την ανάπτυξη κλιματικά 
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δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή.

ανθεκτικών οικονομικών δραστηριοτήτων, 
που συνάδουν επίσης με τη μετάβαση προς 
την κλιματική ουδετερότητα και με τους 
στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο 
οι επενδύσεις που συμφωνούν με τα σχέδια 
μετάβασης θα πρέπει να λαμβάνουν 
χρηματοδοτική στήριξη από το ΤΔΜ. Τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα 
πρέπει να αποτελούν μέρος των 
προγραμμάτων (που υποστηρίζονται από 
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής 
και το ΤΔΜ, ανάλογα με την περίπτωση) 
τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 269
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των εν λόγω 
εδαφών και να προσδιορίζουν το είδος των 
πράξεων που απαιτούνται με τρόπο που να 

(15) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να εντοπίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρώνεται η στήριξη του ΤΔΜ, και να 
περιγράφουν ειδικές δράσεις που θα πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη της 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας, ιδίως 
όσον αφορά τη μετατροπή ή το κλείσιμο 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή ορυκτών καυσίμων ή με άλλες 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Τα εν λόγω εδάφη θα 
πρέπει να αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 3 ή να είναι τμήματα των 
περιφερειών αυτών. Τα σχέδια θα πρέπει 
να περιγράφουν λεπτομερώς τα 
προβλήματα, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες 
των εν λόγω εδαφών και να προσδιορίζουν 
το είδος των πράξεων που απαιτούνται με 
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εξασφαλίζει με συνέπεια την ανάπτυξη 
κλιματικά ανθεκτικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που συνάδουν επίσης με 
τη μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα και με τους στόχους της 
Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο οι επενδύσεις 
που συμφωνούν με τα σχέδια μετάβασης 
θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη από το ΤΔΜ. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος των προγραμμάτων (που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, ανάλογα 
με την περίπτωση) τα οποία εγκρίνονται 
από την Επιτροπή.

τρόπο που να εξασφαλίζει με συνέπεια την 
ανάπτυξη κλιματικά ανθεκτικών 
οικονομικών δραστηριοτήτων, που 
συνάδουν επίσης με τη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα και με τους 
στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο 
οι επενδύσεις που συμφωνούν με τα σχέδια 
μετάβασης θα πρέπει να λαμβάνουν 
χρηματοδοτική στήριξη από το ΤΔΜ. Τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα 
πρέπει να αποτελούν μέρος των 
προγραμμάτων (που υποστηρίζονται από 
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής 
και το ΤΔΜ, ανάλογα με την περίπτωση) 
τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 270
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 271
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης πρέπει να υποβληθούν έως το 
τέλος του 2020. Η υλοποίησή τους 
αποτελεί πρόκληση για τις διαχειριστικές 
αρχές και τα κράτη μέλη, καθώς η 
έγκριση των εν λόγω σχεδίων είναι 
αναγκαία για την ενεργοποίηση της 
χρηματοδότησης. Κατά συνέπεια, είναι 
σκόπιμο να διατεθεί υπό όρους 
προχρηματοδότηση για τεχνική βοήθεια 
πριν από την έγκριση των σχεδίων, 
προκειμένου να μετριαστούν αυτές οι 
δυσκολίες.

Or. it

Τροπολογία 272
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Το ΤΔΜ θα πρέπει να 
περιλαμβάνει στρατηγικές από τη βάση 
προς την κορυφή στην προετοιμασία και 
την εφαρμογή εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης, διασφαλίζοντας την ενεργή 
συμμετοχή των αρμόδιων δημόσιων 
αρχών, οικονομικών και κοινωνικών 
εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων 
σχετικών φορέων της κοινωνίας των 
πολιτών.
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Τροπολογία 273
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης θα πρέπει να υποβληθούν το 
αργότερο έως το τέλος του 2021.

Or. en

Τροπολογία 274
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Είναι απαραίτητο να ληφθούν 
υπόψη οι δυσμενείς επιπτώσεις της 
πανδημίας τόσο στην οικονομία όσο και 
στο περιβάλλον προκειμένου να 
προσαρμοστεί το χρονοδιάγραμμα και να 
καταστεί δυνατή μια επιτυχημένη, χωρίς 
αποκλεισμούς και βιώσιμη μετάβαση. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τον ισχύοντα 
σχεδιασμό, οι διαχειριστικές αρχές και τα 
κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν τα 
οικεία εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης 
έως το τέλος του 2020. Η απαίτηση αυτή 
θέτει φραγμό στην εφαρμογή και, καθώς 
η έγκριση αυτών των σχεδίων αποτελεί 
προϋπόθεση για την αποδέσμευση της 
χρηματοδότησης, θα πρέπει να διατεθεί 
προχρηματοδότηση υπό όρους για 
τεχνική βοήθεια πριν από την έγκρισή 
τους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο εν 
λόγω φραγμός.



PE652.417v01-00 20/173 AM\1205768EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 275
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να ενισχυθεί ο 
προσανατολισμός της χρήσης πόρων του 
ΤΔΜ στα αποτελέσματα, η Επιτροπή, 
σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, θα πρέπει να μπορεί να 
εφαρμόζει δημοσιονομικές διορθώσεις σε 
περίπτωση σοβαρής υστέρησης ως προς 
τους αριθμητικούς στόχους που έχουν 
καθοριστεί για τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόταση αναφερόμενη στις τροποποιήσεις του άρθρου 9.

Τροπολογία 276
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να ενισχυθεί ο 
προσανατολισμός της χρήσης πόρων του 
ΤΔΜ στα αποτελέσματα, η Επιτροπή, 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζει 
δημοσιονομικές διορθώσεις σε περίπτωση 
σοβαρής υστέρησης ως προς τους 
αριθμητικούς στόχους που έχουν 
καθοριστεί για τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ.

(16) Για να ενισχυθεί ο 
προσανατολισμός της χρήσης πόρων του 
ΤΔΜ στα αποτελέσματα, η Επιτροπή, 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζει 
δημοσιονομικές διορθώσεις σε περίπτωση 
σοβαρής υστέρησης ως προς τους 
αριθμητικούς στόχους που έχουν 
καθοριστεί για τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ, 
καθώς και για τους στόχους που έχουν 
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καθοριστεί για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 277
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να ενισχυθεί ο 
προσανατολισμός της χρήσης πόρων του 
ΤΔΜ στα αποτελέσματα, η Επιτροπή, 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζει 
δημοσιονομικές διορθώσεις σε περίπτωση 
σοβαρής υστέρησης ως προς τους 
αριθμητικούς στόχους που έχουν 
καθοριστεί για τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ.

(16) Για να ενισχυθεί ο 
προσανατολισμός της χρήσης πόρων του 
ΤΔΜ στα αποτελέσματα, η Επιτροπή, 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
και τον κανονισμό (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ], 
θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζει 
δημοσιονομικές διορθώσεις σε περίπτωση 
σοβαρής υστέρησης ως προς τους 
αριθμητικούς στόχους που έχουν 
καθοριστεί για τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ.

Or. en

Τροπολογία 278
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να ενισχυθεί ο 
προσανατολισμός της χρήσης πόρων του 
ΤΔΜ στα αποτελέσματα, η Επιτροπή, 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζει 
δημοσιονομικές διορθώσεις σε περίπτωση 
σοβαρής υστέρησης ως προς τους 
αριθμητικούς στόχους που έχουν 
καθοριστεί για τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ.

(16) Για να ενισχυθεί ο 
προσανατολισμός της χρήσης πόρων του 
ΤΔΜ στα αποτελέσματα, η Επιτροπή, 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
και τον κανονισμό (ΕΕ) …/… [νέος 
ΚΚΔ], θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζει 
δημοσιονομικές διορθώσεις σε περίπτωση 
σοβαρής υστέρησης ως προς τους 
αριθμητικούς στόχους που έχουν 
καθοριστεί για τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ.
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Τροπολογία 279
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Ιδιαίτερη προσοχή και 
υποστήριξη θα πρέπει να δοθεί στις 
ορεινές περιοχές και στις αγροτικές, 
νησιωτικές, απομακρυσμένες και 
ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Οι 
περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν ήδη 
ακόμη μεγαλύτερες κοινωνικές και 
οικονομικές δυσκολίες, ιδίως την έξοδο 
και τη γενική ερήμωση, καθώς και 
χαμηλότερες δεξιότητες, λίγες ψηφιακές 
υποδομές και χαμηλή συνδεσιμότητα, 
γεγονός που μειώνει περαιτέρω την 
ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις 
προκλήσεις της διαδικασίας μετάβασης. 
Αυτές οι περιοχές θα μπορούσαν επίσης 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
διατηρώντας παράλληλα τις γεωργικές 
εκτάσεις.

Or. it

Τροπολογία 280
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Από τη στιγμή που η διαδικασία 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έχει 
αντίκτυπο στον προγραμματισμό του 
ΤΔΜ, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές 
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θα πρέπει να συμμετάσχουν 
αποτελεσματικά ως βασικοί εταίροι στον 
διάλογο για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. 
Αυτή η ενισχυμένη συμμετοχή των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να τις 
βοηθήσει να ενσωματώσουν καλύτερα 
την εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση της πολιτικής συνοχής 
στον συντονισμό των οικονομικών 
πολιτικών.

Or. en

Τροπολογία 281
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για την 
τροποποίηση των στοιχείων που 
περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ του 
παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τους 
κοινούς δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να προβαίνει, 
κατά τις προπαρασκευαστικές της 
εργασίες, στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να 
διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου15. Ειδικότερα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη 
συμμετοχή στην προπαρασκευή των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

διαγράφεται
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εμπειρογνώμονες των κρατών μελών· οι 
εν λόγω εμπειρογνώμονες έχουν 
συστηματική πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προπαρασκευή των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
_________________
15 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 13.

Or. it

Τροπολογία 282
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για την 
τροποποίηση των στοιχείων που 
περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ του 
παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τους 
κοινούς δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα 
με τις αρχές που προβλέπονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου15. Ειδικότερα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην 
προπαρασκευή των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες 

διαγράφεται
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των κρατών μελών· οι εν λόγω 
εμπειρογνώμονες έχουν συστηματική 
πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προπαρασκευή των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
_________________
15 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 13.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόταση αναφερόμενη στις τροποποιήσεις του άρθρου 8.

Τροπολογία 283
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Με σκοπό να καθοριστεί 
κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο για το 
ΤΔΜ, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για 
τον καθορισμό της ετήσιας κατανομής των 
διαθέσιμων κονδυλίων ανά κράτος μέλος 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι.

(18) Με σκοπό να καθοριστεί 
κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο για το 
ΤΔΜ, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση 
αρμοδιότητες για τον καθορισμό της 
ετήσιας κατανομής των διαθέσιμων 
κονδυλίων ανά κράτος μέλος σύμφωνα με 
το παράρτημα Ι.

Or. en

Τροπολογία 284
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, συγκεκριμένα η υποστήριξη 
εδαφών που θα πρέπει να διέλθουν 

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη κατηγορεί γενικά όλα τα κράτη μέλη για ανικανότητα, ενώ υπάρχουν 
ορισμένα που κατά μέσο όρο έχουν επιτύχει καλά αποτελέσματα κατά την ενεργειακή μετάβαση, 
σε αντίθεση με άλλα που έχουν αθετήσει ιδιαίτερα τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενόψει της Ευρώπης 2020. Το να θεωρείται ότι εξαιτίας αυτού 
(όλα) τα κράτη δεν είναι σε θέση να επιτύχουν με τρόπο ουσιαστικό τα αποτελέσματα, 
χρησιμεύει μόνο στη δικαιολόγηση της ευρωπαϊκής απόφασης για εξάλειψη της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει».

Τροπολογία 285
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 286
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Τα εδαφικά σχέδια θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την αναγκαία 
οικονομική ανάκαμψη που πρέπει να 
διαδεχθεί την υγειονομική κρίση της 
COVID-19. Το ΤΔΜ πρέπει να 
προωθήσει τη μετατροπή ή τη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
στο πλαίσιο ενός σχεδίου ανάκαμψης των 
ευρωπαϊκών οικονομιών. Το ΤΔΜ πρέπει 
να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη 
των περιφερειών που έχουν πληγεί από 
την υγειονομική κρίση υπό την 
προϋπόθεση της τήρησης των στόχων 
κλιματικής ουδετερότητας.

Or. fr

Τροπολογία 287
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Προκειμένου να ληφθούν 
καλύτερα υπόψη οι αρνητικές επιπτώσεις 
της υγειονομικής κρίσης της COVID-19, 
το ΤΔΜ θα πρέπει να στηρίξει τις 
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες λόγω της υγειονομικής κρίσης, 
παρέχοντας στις επιχειρήσεις που ήταν 
βιώσιμες τον Ιανουάριο του 2020 τη 
δυνατότητα να ανακάμψουν με 
παράλληλη τήρηση της κλιματικής 
ουδετερότητας· θα πρέπει να στηρίξει 
επίσης τον τομέα της υγείας βοηθώντας 
τις προβληματικές επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν, τηρώντας τους στόχους της 
κλιματικής ουδετερότητας, στον 
εφοδιασμό και στη συντήρηση του 
εθνικού νοσοκομειακού συστήματος.

Or. fr
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Τροπολογία 288
Christian Doleschal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για 
την παροχή στήριξης σε εδάφη που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα 
οποία απορρέουν από τη διαδικασία 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία της Ένωσης έως το 2050. Θα 
παρασχεθεί επίσης στήριξη σε όλα 
τουλάχιστον τα εδάφη εξόρυξης άνθρακα 
στην ΕΕ, όπου ο άνθρακας εξακολουθεί 
να συλλέγεται, καθώς και σε εδάφη όπου 
πραγματοποιούνται σημαντικές 
διαρθρωτικές αλλαγές μετά τη σταδιακή 
κατάργηση των δραστηριοτήτων 
εξόρυξης. 

Or. en

Τροπολογία 289
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για 
την παροχή στήριξης στις οικονομίες, 
στους πολίτες και στο περιβάλλον των 
εδαφών που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα 
οποία απορρέουν από τη διαδικασία 
σταδιακής μετάβασης προς την κλιματική 
επιδίωξη της Ένωσης για το 2030, όπως 
ορίζεται το άρθρο 2 παράγραφος 11 του 
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κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, και προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης 
έως το 2050.

Or. en

Τροπολογία 290
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για 
την παροχή στήριξης σε εδάφη που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα 
οποία απορρέουν από τη διαδικασία 
μετάβασης προς τη δέσμευση της Ένωσης 
και των κρατών μελών να περιορίσουν 
την αύξηση της παγκόσμιας 
θερμοκρασίας στον 1,5 °C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα και τον στόχο 
της Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2020/… [ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα].

Or. en

Τροπολογία 291
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για 
την παροχή στήριξης σε εδάφη που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για 
την παροχή στήριξης στις οικονομίες, 
στους ανθρώπους και στο περιβάλλον 
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κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα 
οποία απορρέουν από τη διαδικασία 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία της Ένωσης έως το 2050.

των εδαφών που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα 
οποία απορρέουν από τη διαδικασία 
μετάβασης προς τις κλιματικές επιδιώξεις 
της Ένωσης για το 2030 όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης 
έως το 2050.

Or. es

Τροπολογία 292
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για 
την παροχή στήριξης σε εδάφη, ιδίως σε 
περιφέρειες πολύ υψηλής έντασης 
άνθρακα που εξαρτώνται από την 
εξόρυξη άνθρακα και μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα, που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα 
οποία απορρέουν από τη διαδικασία 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία της Ένωσης έως το 2050.

Or. en

Τροπολογία 293
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

την παροχή στήριξης στις οικονομίες, 
στους ανθρώπους και στο περιβάλλον 
των εδαφών που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα 
οποία απορρέουν από τη διαδικασία 
μετάβασης προς την κλιματική επιδίωξη 
της Ένωσης για το 2030 και προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης 
έως το 2050.

Or. en

Τροπολογία 294
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για 
την παροχή στήριξης σε εδάφη που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα 
οποία απορρέουν από τη διαδικασία 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία της Ένωσης έως το 2050, με 
στόχο να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη 
μέλη θα επιτύχουν την κλιματική 
ουδετερότητα μέχρι το 2050.

Or. en

Τροπολογία 295
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για 
την παροχή στήριξης σε εδάφη που 

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

αντιμετωπίζουν σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα 
οποία απορρέουν από τη διαδικασία 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία της Ένωσης έως το 2050 και 
τον στόχο της Ένωσης για το 2030.

Or. en

Τροπολογία 296
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 297
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης («ΤΔΜ») για 
την παροχή στήριξης σε εδάφη και 
παραγωγικούς φορείς προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 
2050.
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οικονομία της Ένωσης έως το 2050.

Or. it

Τροπολογία 298
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Ibán García Del 
Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás 
González Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ορίζει τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ, 
τη γεωγραφική του εμβέλεια και τους 
πόρους του, το πεδίο εφαρμογής της 
στήριξης που παρέχει για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη», ο οποίος αναφέρεται στο 
[άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], καθώς και 
ειδικές διατάξεις για τον προγραμματισμό 
και δείκτες που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση.

2. Ορίζει τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ, 
τη γεωγραφική του εμβέλεια και τους 
πόρους του, το πεδίο εφαρμογής της 
στήριξης που παρέχει για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη», ο οποίος αναφέρεται στο 
[άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], καθώς και 
ειδικές διατάξεις για τον προγραμματισμό, 
τα κριτήρια και τη διαφάνεια των στόχων 
και τους δείκτες που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση.

Or. es

Τροπολογία 299
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες, τους δήμους και τους 
ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις 
κοινωνικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης 
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κλιματικά ουδέτερη οικονομία». προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία» 
έως το 2040, και τους φιλόδοξους 
στόχους της ΕΕ για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως 
το 2030 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
[2020/…] [τον νέο νόμο της ΕΕ για το 
κλίμα]. Προτεραιότητα δίνεται σε 
δραστηριότητες που διασφαλίζουν υψηλά 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 
ιδίως μέσω της συμμόρφωσης με 
συλλογικές συμβάσεις και της 
προώθησης της συμμετοχής των 
εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 300
Simone Schmiedtbauer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία».

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς την 
επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ 
για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030 και προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 
2050 και τον περιορισμό της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 
βαθμό πάνω από τα προβιομηχανικά 
επίπεδα».

Or. en

Τροπολογία 301
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
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Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 
[νέος ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον 
ενιαίο ειδικό στόχο «να δοθεί η 
δυνατότητα στις περιφέρειες και τους 
ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις 
κοινωνικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία».

Το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο ειδικό 
στόχο που κατοχυρώνεται στο δεύτερο 
εδάφιο του άρθρου [4 παράγραφος 1] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ] σύμφωνα με 
το οποίο πρέπει «να δοθεί η δυνατότητα 
στις περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
προκλήσεις και ευκαιρίες μιας κοινωνικά 
δίκαιης μετάβασης προς μια πλήρως 
βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές, υψηλά 
αποδοτική από άποψη χρήσης των πόρων 
και ενεργειακά αποδοτική, κλιματικά 
ουδέτερη και κυκλική οικονομία, που 
αποσκοπεί στην επίτευξη μηδενικών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως 
το 2040».

Or. en

Αιτιολόγηση

It is deemed necessary to highlight what the main characteristics of a climate-neutral 
economy are, to bring clarity and common understanding. Therefore, the amendment 
modifying "Climate-neutral economy" into "fully renewables-based, highly resource and 
energy-efficient, climate-neutral and circular economy aimed at achieving net-zero GHG 
emissions by 2040", applies throughout the text and its approval would entail the 
modification of the entire text accordingly. Moreover, growing scientific evidence indicates 
that, in order to avoid the worst impacts of climate change, the EU should strive for a climate 
neutral economy by 2040. The latter is achievable in a cost-effective thanks to a highly-energy 
efficient and 100% renewable based energy system.

Τροπολογία 302
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία».

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να στηριχθούν οι ενέργειες 
που αποσκοπούν σε μια δίκαιη και 
επιτυχημένη μετάβαση προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να 
δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και 
τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις 
κοινωνικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εν λόγω 
μετάβασης».

Or. en

Αιτιολόγηση

Απέναντι στις σημαντικές προκλήσεις και τις ανάγκες της ενεργειακής μετάβασης και των 
περιορισμένων χρηματοδοτικών πόρων που προβλέπονται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
ΕΕ για αυτόν τον σκοπό, ο ειδικός στόχος του ΤΔΜ δεν θα πρέπει να έχει ως στόχο μόνο τον 
μετριασμό των αρνητικών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της μετάβασης, αλλά, προπαντός, 
τον ίδιο τον ενεργειακό μετασχηματισμό.

Τροπολογία 303
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, César Luena, Clara Aguilera, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Eider 
Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία».

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
εργασιακές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία το 
2050, συμπεριλαμβανομένης της 
επίτευξης του στόχου της ΕΕ για μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως 
το 2030».



PE652.417v01-00 38/173 AM\1205768EL.docx

EL

Or. es

Τροπολογία 304
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία».

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς την 
κλιματική επιδίωξη της Ένωσης για το 
2030 και προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία έως το 2050».

Or. en

Τροπολογία 305
Tom Berendsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία».

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς την 
κλιματική επιδίωξη της Ένωσης για το 
2030 που ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 και προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία έως το 2050».



AM\1205768EL.docx 39/173 PE652.417v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 306
Nora Mebarek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία».

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς τις 
κλιματικές επιδιώξεις της Ένωσης που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999] και προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία έως το 2050».

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η διατύπωση προκειμένου να αντικατοπτρίζει πλήρως τους 
στόχους που έχουν επικυρωθεί από την Ένωση, δηλαδή την κλιματική ουδετερότητα έως το 
2050 και τις επιδιώξεις οι οποίες περιλαμβάνονται στον κανονισμό 2018/1999 που θα 
επικαιροποιηθεί με τον Νόμο για το κλίμα το 2030.

Τροπολογία 307
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
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αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία».

αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και της 
υγειονομικής κρίσης της COVID-19».

Or. fr

Τροπολογία 308
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία».

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία», σύμφωνα 
με τους στόχους της Συμφωνίας του 
Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 309
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
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ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία».

ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες, τους οικονομικούς φορείς και 
τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις 
κοινωνικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία».

Or. en

Τροπολογία 310
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία».

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία με ορίζοντα 
το 2050».

Or. fr

Τροπολογία 311
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 

Σύμφωνα με το άρθρο [4 παράγραφος 1] 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], το ΤΔΜ συμβάλλει στον ενιαίο 
ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις 
περιφέρειες και τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές 
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επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία».

επιπτώσεις της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 
2040».

Or. en

Τροπολογία 312
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόσβαση σε χρηματοδοτική ενίσχυση 
στο πλαίσιο του ΤΔΜ προϋποθέτει τη 
δέσμευση των κρατών μελών έναντι ενός 
στόχου κλιματικής ουδετερότητας έως το 
2050.

Or. en

Τροπολογία 313
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το ΤΔΜ υποστηρίζει τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» σε όλα τα κράτη μέλη, 
εστιάζοντας στον κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο της μετάβασης 
στις περιφέρειες που πλήττονται 
περισσότερο. Η πρόσβαση στο ΤΔΜ θα 
προϋποθέτει την αποδοχή ενός εθνικού 
στόχου για την επίτευξη του στόχου 
κλιματικής ουδετερότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2050, 
καθώς και των ενδιάμεσων στόχων για το 
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2030.

Or. en

Τροπολογία 314
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το ΤΔΜ υποστηρίζει τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» σε όλα τα κράτη μέλη. Τα 
Ταμεία θα πρέπει να δίνουν 
προτεραιότητα στις περιφέρειες πολύ 
υψηλής έντασης άνθρακα, κυρίως εκείνες 
που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
εξόρυξη άνθρακα (και από μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα), με 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κάτω του μέσου 
όρου της ΕΕ, αλλά και στις περιφέρειες 
που είναι απομονωμένες από την 
ηπειρωτική Ευρώπη, όπως τα νησιά και 
οι εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Funds should prioritise highly carbon-intensive regions, notably those heavily reliant on 
coal-mining (and coal power plants) and with a GDP per capita below the EU average, but 
also those isolated from continental Europe, such as islands or outermost regions (as of Art. 
349 of TFEU) which are often highly dependent on imported oil for electricity generation. It 
is in all the aforementioned regions where citizens are faced with the biggest challenges. The 
number of jobs in coal mining, energy use and in carbon intensive industries should be key 
eligibility criteria. The table with the national allocations circulated by the European 
Commission shows that the suggested methodology could end up prioritising areas that may 
need less external financing compared to those who need it the most.

Τροπολογία 315
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το ΤΔΜ υποστηρίζει τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» σε όλα τα κράτη μέλη. Το ΤΔΜ 
δίνει προτεραιότητα σε περιφέρειες που 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα 
ορυκτά καύσιμα, που έχουν βιομηχανικές 
δραστηριότητες έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου ή βιομηχανικές 
δραστηριότητες των οποίων τα προϊόντα 
επηρεάζονται από τη μετάβαση στην 
κλιματική ουδετερότητα της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 316
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Javi López, Ibán García Del Blanco, Clara Aguilera, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το ΤΔΜ υποστηρίζει τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» σε όλα τα κράτη μέλη που 
έχουν υποστηρίξει τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 
και επιδεικνύουν τη δέσμευσή τους στα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα, και τα οποία χρειάζονται 
οικονομική βοήθεια για την επίτευξη μιας 
ανθεκτικής και κλιματικά ουδέτερης 
οικονομίας έως το 2050.

Or. es

Τροπολογία 317
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το ΤΔΜ υποστηρίζει τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» σε όλα τα κράτη μέλη, κατά 
τρόπο πλήρως συμβατό με τον στόχο της 
ΕΕ για την επίτευξη μιας πλήρως 
βασισμένης σε ανανεώσιμες πηγές, υψηλά 
αποδοτικής από άποψη χρήσης των 
πόρων και ενεργειακά αποδοτικής, 
κλιματικά ουδέτερης και κυκλικής 
οικονομίας που αποσκοπεί στην επίτευξη 
μηδενικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2040.

Or. en

Τροπολογία 318
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το ΤΔΜ υποστηρίζει τις 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» σε περιοχές που επηρεάζονται 
από τη μετάβαση των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, των μονάδων 
παραγωγής ενέργειας και της εξόρυξης 
ορυκτών καυσίμων προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία σε όλα τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 319
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 320
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το ΤΔΜ υποστηρίζει τη δίκαιη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2040 για όλους στο 
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη» σε όλα τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 321
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το ΤΔΜ υποστηρίζει τα εδάφη που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 322
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 
18,75 δισ. EUR σε τιμές 2018. Στο ποσό 
του ΤΔΜ μπορούν να προστεθούν για την 
περίοδο 2021-2027, όταν κρίνεται 
σκόπιμο, ενδεχομένως, συμπληρωματικοί 
πόροι που έχουν διατεθεί στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, από τη 
δημοσιονομική αρχή στο πλαίσιο της 
ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισμού. Επιπλέον, στο 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΤΔΜ 
μπορούν να προστεθούν 
συμπληρωματικές εισφορές από τα κράτη 
μέλη και άλλοι πόροι σύμφωνα με την 
ισχύουσα βασική πράξη, τα οποία 
συνιστούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό 
προορισμό εκτός από τις περιπτώσεις που 
αναγράφονται στο άρθρο 21 παράγραφος 
2 στοιχείο α) του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with the EC proposal where MS are allowed to transfer more than 
1.5 times the amount of support from the JTF but not exceed 3 times this amount. If all MS 
were to fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be 
mobilised under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the 
amendment on Articles 3(2) and 6(2).
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Τροπολογία 323
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 
20 δισ. EUR σε τιμές 2018, και δεν 
προκύπτουν από μεταφορές κονδυλίων 
από άλλα ταμεία της ΕΕ που καλύπτονται 
από τον κανονισμό (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ]. 
Στους πόρους αυτούς μπορούν να 
προστεθούν, ενδεχομένως, 
συμπληρωματικοί πόροι που έχουν 
διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης 
και άλλοι πόροι σύμφωνα με την ισχύουσα 
βασική πράξη.

Or. en

Τροπολογία 324
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 
πρόσθετο ποσό ύψους 30 δισ. EUR σε 
τιμές 2018. Στο ποσό αυτό μπορούν να 
προστεθούν, ενδεχομένως, 
συμπληρωματικοί πόροι που έχουν 
διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης 
και άλλοι πόροι σύμφωνα με την ισχύουσα 
βασική πράξη. Δεν προβλέπεται 
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υποχρεωτική μεταφορά κονδυλίων από 
τα υπόλοιπα ταμεία που καλύπτονται από 
τον κανονισμό (ΕΕ) …/… [νέος ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 325
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι υψίστης σημασίας να δοθεί στο ΤΔΜ επαρκής προϋπολογισμός επιπλέον του 
«παραδοσιακού» κονδυλίου για την πολιτική συνοχής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη 
διατομεακή διάσταση των προκλήσεων και ευκαιριών που εγείρει η μετάβαση.

Τροπολογία 326
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 327
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε [X] 
δισ. EUR σε τιμές 2018.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το ποσό σχετίζεται με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το ΠΔΠ. Φαίνεται επομένως πιο 
κατάλληλο να αφήσουμε μια γενική αναφορά σε μια πίστωση, σε αγκύλες.
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Τροπολογία 328
Álvaro Amaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 
22,5 δισ. EUR σε τιμές 2018 («αρχικό 
κεφάλαιο»), και δεν μεταφέρονται από τα 
κονδύλια των ταμείων που καλύπτονται 
από τον κανονισμό (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ]. 
Στο αρχικό κεφάλαιο μπορούν να 
προστεθούν, ενδεχομένως, 
συμπληρωματικοί πόροι που έχουν 
διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης 
και άλλοι πόροι σύμφωνα με την ισχύουσα 
βασική πράξη.

Or. pt

Τροπολογία 329
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sl

Αιτιολόγηση

Τα μέσα των άλλων ταμείων συνοχής δεν θα πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο λόγω του ΤΔΜ.

Τροπολογία 330
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 
24,375 δισ. EUR σε τιμές 2018, στους 
οποίους μπορούν να προστεθούν, 
ενδεχομένως, συμπληρωματικοί πόροι που 
έχουν διατεθεί στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης και άλλοι πόροι σύμφωνα με την 
ισχύουσα βασική πράξη. Τα εν λόγω 
κονδύλια δεν θα πρέπει να αφαιρούνται ή 
να μεταφέρονται από τα ταμεία που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
.../... [νέος ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 331
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 332
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 
τουλάχιστον 20 δισ. EUR σε τιμές 2018, 
και δεν μεταφέρονται από τα κονδύλια 
άλλων υφιστάμενων ταμείων. Στο ποσό 
αυτό μπορούν να προστεθούν, 
ενδεχομένως, συμπληρωματικοί πόροι που 
έχουν διατεθεί στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης και άλλοι πόροι σύμφωνα με την 
ισχύουσα βασική πράξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα πρέπει να τροφοδοτηθεί με νέα κονδύλια και να παρέχει πιο 
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ουσιαστική οικονομική στήριξη, σημαντικά μεγαλύτερη από το ποσό των 7,5 δισ. EUR. Ο 
προτεινόμενος μηχανισμός μεταφοράς που βασίζεται στην αντιστοίχιση των κονδυλίων που 
λαμβάνονται από το ΤΔΜ με τους πόρους των κρατών μελών (ίδιοι πόροι ή κονδύλι συνοχής) 
θα πρέπει να καταστεί προαιρετικός (αντί για υποχρεωτικός), προκειμένου τα κράτη μέλη να 
μπορούν να αξιολογήσουν τον καλύτερο τρόπο κατανομής των πόρων. Ο σκοπός αυτού είναι να 
αποφευχθεί η ανακατανομή πόρων που έχουν ήδη δεσμευτεί για άλλα βασικά έργα σε 
δραστηριότητες του ΤΔΜ, η οποία θα δημιουργούσε ανεπιθύμητες συνέπειες.

Τροπολογία 333
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 334
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 7,5 
δισ. EUR σε τιμές 2018, στους οποίους 
μπορούν να προστεθούν, ενδεχομένως, 

Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 
18,75 δισ. EUR σε τιμές 2018, στους 
οποίους μπορούν να προστεθούν, 
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συμπληρωματικοί πόροι που έχουν 
διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης 
και άλλοι πόροι σύμφωνα με την ισχύουσα 
βασική πράξη.

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

Or. en

Τροπολογία 335
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 20 
δισ. EUR σε τιμές 2018, στους οποίους 
μπορούν να προστεθούν, ενδεχομένως, 
συμπληρωματικοί πόροι που έχουν 
διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης 
και άλλοι πόροι σύμφωνα με την ισχύουσα 
βασική πράξη.

Or. en

Τροπολογία 336
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πόροι για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» που είναι διαθέσιμοι για 
δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 30 
δισ. EUR σε τιμές 2018, στους οποίους 
μπορούν να προστεθούν, ενδεχομένως, 
συμπληρωματικοί πόροι που έχουν 
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διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης 
και άλλοι πόροι σύμφωνα με την ισχύουσα 
βασική πράξη.

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

Or. en

Τροπολογία 337
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

0,35 % του ποσού που αναγράφεται στο 
πρώτο εδάφιο διατίθεται για τεχνική 
βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Ένα ελάχιστο ποσοστό 0,35 % του ποσού 
που αναγράφεται στο πρώτο εδάφιο 
διατίθεται για τεχνική βοήθεια με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, με 
δυνατότητα αύξησης αυτού του ποσοστού 
κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους 
βάσει της ιδιαιτερότητας του εδαφικού 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 338
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

0,35 % του ποσού που αναγράφεται στο 
πρώτο εδάφιο διατίθεται για τεχνική 
βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

0,20 % του ποσού που αναγράφεται στο 
πρώτο εδάφιο διατίθεται για τεχνική 
βοήθεια, συμπεριλαμβανομένου του 
προκαταρκτικού σχεδιασμού, με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Or. it

Τροπολογία 339
Erik Bergkvist
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, με την οποία 
ορίζεται η ετήσια κατανομή των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων 
πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 
2, ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα 
I.

3. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με 
το άρθρο 10, με την οποία ορίζεται η 
ετήσια κατανομή των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων 
πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 
2, ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα 
I.

Or. en

Τροπολογία 340
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, με την οποία 
ορίζεται η ετήσια κατανομή των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων 
πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 
2, ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα 
I.

3. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με 
το άρθρο 10, με την οποία ορίζεται η 
ετήσια κατανομή των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων 
πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 
2, ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα 
I.

Or. en

Τροπολογία 341
Nora Mebarek

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

3. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, με την οποία 
ορίζεται η ετήσια κατανομή των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων 
πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 
2, ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα 
I.

3. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, με την οποία 
ορίζεται η ετήσια κατανομή των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων 
πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 
2, ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα 
I.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρης δημοκρατικός έλεγχος ως προς την 
ετήσια κατανομή των πόρων.

Τροπολογία 342
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόσβαση στο ΤΔΜ θα πρέπει να 
προϋποθέτει την αποδοχή μιας φιλόδοξης 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής που να 
συνάδει με τον πανευρωπαϊκό στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
[2020/…] [ο νέος νόμος για το κλίμα της 
ΕΕ] καθώς και ενδιάμεσων εθνικών 
στόχων για το 2030.

Or. en

Τροπολογία 343
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
[21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], οι 
τυχόν πρόσθετοι πόροι που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, οι οποίοι διατίθενται 
στο ΤΔΜ από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης ή παρέχονται από άλλους πόρους 
δεν απαιτούν συμπληρωματική στήριξη 
από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ+.

4. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο [21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], οι τυχόν πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι οποίοι 
διατίθενται στο ΤΔΜ από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης ή παρέχονται 
από άλλους πόρους δεν απαιτούν 
συμπληρωματική στήριξη από το ΕΤΠΑ ή 
το ΕΚΤ+ ή από άλλα προγράμματα 
κατανομής των κονδυλίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 344
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
[21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], οι 
τυχόν πρόσθετοι πόροι που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, οι οποίοι διατίθενται 
στο ΤΔΜ από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης ή παρέχονται από άλλους πόρους 
δεν απαιτούν συμπληρωματική στήριξη 
από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ+.

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
[21α παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) 
[νέος ΚΚΔ], οι τυχόν πρόσθετοι πόροι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι οποίοι 
διατίθενται στο ΤΔΜ από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης ή παρέχονται 
από άλλους πόρους δεν απαιτούν 
συμπληρωματική στήριξη από το ΕΤΠΑ ή 
το ΕΚΤ+.

Or. en

Τροπολογία 345
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω πρόσθετοι πόροι διατίθενται, 
κατά προτίμηση, σε εδάφη με άνω του 
μέσου όρου επίδοση ως προς την 
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επίτευξη των κλιματικών στόχων της 
Ένωσης. Για την κατανομή των 
πρόσθετων πόρων λαμβάνεται υπόψη η 
συνεισφορά του κράτους μέλους στη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ένωση, με γραμμή 
βάσης τον Απρίλιο του 2020.

Or. en

Τροπολογία 346
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Επιπλέον, οι επενδύσεις στο πλαίσιο του 
ΤΔΜ είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον 
συμμορφώνονται με τους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης, 
την αρχή του μη βλάπτειν και την 
ταξινόμηση της ΕΕ για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση. Δεν θα είναι επιλέξιμες 
δραστηριότητες οι οποίες θα 
παρεμπόδιζαν την ανάπτυξη και τη 
χρήση εναλλακτικών λύσεων χαμηλής 
περιεκτικότητας σε διοξείδιο του 
άνθρακα και θα οδηγούσαν σε δέσμευση 
περιουσιακών στοιχείων τα οποία, 
λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας ζωής 
τους, δεν συνάδουν με ή αποδυναμώνουν 
τους μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς στόχους.

Or. fr
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Τροπολογία 347
Hannes Heide

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 348
Erik Bergkvist, Eero Heinäluoma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μόνο τα κράτη μέλη που είναι 
προσηλωμένα στην επίτευξη του στόχου 
της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως 
το 2050 και τηρούν τις θεμελιώδεις αξίες 
της Ένωσης μπορούν να επωφεληθούν 
από το ΤΔΜ. Το ΤΔΜ υποστηρίζει 
δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με 
τον ειδικό στόχο του, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2, και οι οποίες συμβάλλουν στην 
υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης, που καταρτίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 7.

Or. en

Τροπολογία 349
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Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 350
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το ΤΔΜ χρηματοδοτεί κατά 
προτεραιότητα τις δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της 
διαφοροποίησης και του εκσυγχρονισμού 
των τοπικών οικονομιών και στη 
διαφύλαξη και την ανάπτυξη τοπικών 
θέσεων εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 351
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πόροι του ΤΔΜ είναι 
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συμπληρωματικοί και δεν αντικαθιστούν 
δραστηριότητες που στηρίζονται στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΤΠΑ, 
ΕΚΤ+ ή άλλων προγραμμάτων της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 352
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και με τους 
περιβαλλοντικούς στόχους της 
ταξινόμησης της βιώσιμης 
χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 
και την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/2088, το ΤΔΜ υποστηρίζει 
αποκλειστικά τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταξινόμηση της βιώσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς για την 
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των επενδύσεων, άρα θα πρέπει να εφαρμόζεται 
ως πρότυπο για κάθε επένδυση στο πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, με την επιφύλαξη 
των επενδύσεων που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού στο άρθρο 5. Στις 15 
Απριλίου 2020 το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Ο κανονισμός πρέπει 
τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση προτού δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα και τεθεί σε ισχύ.

Τροπολογία 353
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ΤΔΜ 
υποστηρίζει αποκλειστικά τις ακόλουθες 
δραστηριότητες. Καμία δραστηριότητα 
δεν θα επιβαρύνει σημαντικά τους 
περιβαλλοντικούς στόχους της 
ταξινόμησης της βιώσιμης 
χρηματοδότησης:

Or. en

Τροπολογία 354
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 355
Katalin Cseh

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 356
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Franc Bogovič

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sl

Τροπολογία 357
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 358
Raffaele Fitto

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 359
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Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 360
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «αποκλειστικά» είναι υπερβολικά αυστηρός. Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες 
ιδιαιτερότητες σε κάποιους τομείς που απαιτούν και δικαιολογούν ειδικές δράσεις στο πλαίσιο 
του σχεδίου μετάβασης που εγκρίνεται από την Επιτροπή.

Τροπολογία 361
Nora Mebarek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους του εν λόγω ταμείου και των μεγάλων επενδύσεων που 
απαιτούνται για τον μετασχηματισμό της οικονομίας της ΕΕ σε οικονομία ουδέτερου ισοζυγίου 
ανθρακούχων εκπομπών, ο αριθμός των επενδυτικών προτεραιοτήτων που πρέπει να τίθενται 
στο στόχαστρο του ΤΔΜ θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην κοινωνική στήριξη και στην 
αποκατάσταση του εδάφους, όπως είχε προβλέψει αρχικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ΤΔΜ 
δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων οικονομικής 
αναζωογόνησης, οι οποίες λαμβάνουν ήδη στήριξη από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα 
της ΕΕ (Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΕΤΠΑ, Invest EU κτλ.).

Τροπολογία 362
Krzysztof Hetman

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α)  παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών 
επιχειρήσεων, που οδηγούν σε οικονομική 
διαφοροποίηση και μετατροπή και 
συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας· 

Or. en

Τροπολογία 363
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) παραγωγικές επενδύσεις και 
κεφάλαιο κίνησης σε ΜΜΕ, και σε 
επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών 
επιχειρήσεων, που οδηγούν σε οικονομική 
διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και 
μετατροπή·
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Or. en

Τροπολογία 364
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 365
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) παραγωγικές και πλήρως 
περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις σε 
ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
νεοφυών επιχειρήσεων, που οδηγούν στη 
δημιουργία πράσινων, μόνιμων και 
ποιοτικών θέσεων εργασίας, σε 
οικονομική διαφοροποίηση και μετατροπή·

Or. en

Τροπολογία 366
André Rougé

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

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

α) παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών 
επιχειρήσεων, που οδηγούν σε οικονομική 
διαφοροποίηση και μετατροπή, ιδίως με 
στόχο την ενθάρρυνση της τοπικής 
παραγωγής·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της τοπικής παραγωγής, χάρη στην οποία 
θα καταστεί ιδίως δυνατή η επίτευξη του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 2.

Τροπολογία 367
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 368
Erik Bergkvist

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών 
επιχειρήσεων, που οδηγούν σε οικονομική 

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

Or. en

Τροπολογία 369
Pascal Arimont

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 370
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 371
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

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

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

Or. it

Τροπολογία 372
Tamás Deutsch

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) παραγωγικές επενδύσεις, μεταξύ 
άλλων σε νεοφυείς επιχειρήσεις και 
ΜΜΕ, που οδηγούν σε οικονομική 
διαφοροποίηση και μετατροπή·

Or. en

Τροπολογία 373
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 374
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) παραγωγικές επενδύσεις, μεταξύ 
άλλων σε νεοφυείς επιχειρήσεις και 
ΜΜΕ, που οδηγούν σε οικονομική 
διαφοροποίηση και μετατροπή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση σχετικά με τη δυνατότητα συνεκτίμησης στο πλαίσιο του ΤΔΜ έργων που 
προτείνονται από επιχειρήσεις μεγαλύτερες των ΜΜΕ δεν παρέχει σαφή μηνύματα για την 
πραγματοποίηση των σωστών επενδύσεων στους τομείς που χρειάζονται. Οι μεγάλες 
επιχειρήσεις αποτελούν τους μεγαλύτερους εργοδότες στους υπό μετασχηματισμό τομείς της 
οικονομίας και όλες οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στη δίκαιη 
μετάβαση.

Τροπολογία 375
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 376
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ 

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

α α) επενδύσεις σε δημόσιες και 
κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες 
γενικού ενδιαφέροντος, 
συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων 
μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 377
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 378
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 379
Nora Mebarek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους του εν λόγω ταμείου και των μεγάλων επενδύσεων που 
απαιτούνται για τον μετασχηματισμό της οικονομίας της ΕΕ σε οικονομία ουδέτερου ισοζυγίου 
ανθρακούχων εκπομπών, ο αριθμός των επενδυτικών προτεραιοτήτων που πρέπει να τίθενται 
στο στόχαστρο του ΤΔΜ θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην κοινωνική στήριξη και στην 
αποκατάσταση του εδάφους, όπως είχε προβλέψει αρχικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ΤΔΜ 
δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων οικονομικής 
αναζωογόνησης, οι οποίες λαμβάνουν ήδη στήριξη από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα 
της ΕΕ (Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΕΤΠΑ, Invest EU κτλ.).

Τροπολογία 380
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan Fernando López Aguilar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη των 
υπαρχουσών, οι οποίες οδηγούν στη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
και προωθούν στρατηγικές έξυπνης 
εξειδίκευσης, όπως η καινοτομία, οι 
βελτιώσεις της απόδοσης και η 
βιωσιμότητα των αεροπορικών και 
θαλάσσιων συνδέσεων, τα μέτρα 
μεταστροφής του τουρισμού σε βιώσιμα 
και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, η 
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στήριξη των ΜΜΕ, η επανειδίκευση, η 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και 
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς 
και τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, 
μεταξύ άλλων.

Or. es

Τροπολογία 381
Vlad-Marius Botoş

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω 
εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων, που 
ιδρύονται και υπόκεινται σε διαχείριση 
από οικονομικούς φορείς, ΜΚΟ και 
εξειδικευμένα πανεπιστήμια, και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 382
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων, και στη διαφοροποίηση και 
ανάπτυξη των υφιστάμενων, μεταξύ 
άλλων μέσω εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων 
και συμβουλευτικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 383
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Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη 
μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ 
άλλων μέσω εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων 
και συμβουλευτικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 384
Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω 
εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε τομείς 
απαλλαγμένους από εκπομπές άνθρακα 
που οδηγούν σε οικονομική 
διαφοροποίηση·

Or. en

Τροπολογία 385
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω 

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

εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, που οδηγούν 
σε δημιουργία θέσεων εργασίας, 
οικονομική διαφοροποίηση και 
μετατροπή·

Or. en

Τροπολογία 386
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων στους τομείς της πράσινης 
και κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων 
μέσω εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 387
Krzysztof Hetman

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 388
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Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 389
Katalin Cseh

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 390
Nora Mebarek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους του εν λόγω ταμείου και των μεγάλων επενδύσεων που 
απαιτούνται για τον μετασχηματισμό της οικονομίας της ΕΕ σε οικονομία ουδέτερου ισοζυγίου 
ανθρακούχων εκπομπών, ο αριθμός των επενδυτικών προτεραιοτήτων που πρέπει να τίθενται 
στο στόχαστρο του ΤΔΜ θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην κοινωνική στήριξη και στην 
αποκατάσταση του εδάφους, όπως είχε προβλέψει αρχικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ΤΔΜ 
δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων οικονομικής 
αναζωογόνησης, οι οποίες λαμβάνουν ήδη στήριξη από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα 
της ΕΕ (Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΕΤΠΑ, Invest EU κτλ.).

Τροπολογία 391
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) επενδύσεις σε δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας και προώθηση της 
μεταφοράς και της ευκολότερης 
πρόσβασης σε προηγμένες τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 392
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Mario Furore, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) επενδύσεις σε δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας και προώθηση της 
μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών, 
εφόσον δεν βασίζονται στα ορυκτά 
καύσιμα ή δεν περιλαμβάνουν ορυκτά 
καύσιμα·

Or. en
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Τροπολογία 393
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) επενδύσεις σε δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας, μεταξύ άλλων σε 
πανεπιστήμια και δημόσια ερευνητικά 
ιδρύματα, και προώθηση της μεταφοράς 
προηγμένων τεχνολογιών·

Or. it

Τροπολογία 394
Erik Bergkvist

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) επενδύσεις σε δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας, μεταξύ άλλων σε 
ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, 
και προώθηση της μεταφοράς προηγμένων 
τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 395
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) επενδύσεις σε δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας και προώθηση της 
μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών που 
πραγματοποιούνται στον δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα·
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Or. es

Τροπολογία 396
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, Ibán García Del Blanco, César Luena, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) επενδύσεις σε δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας στον 
τομέα της ενέργειας, και προώθηση της 
μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών·

Or. es

Τροπολογία 397
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) επενδύσεις σε δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας και προώθηση της 
μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών 
έτοιμων για την αγορά·

Or. en

Τροπολογία 398
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

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

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

Or. en

Τροπολογία 399
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στην παραγωγή ενέργειας, 
στην κατασκευή και συντήρηση 
υποδομών, καθώς και στην ανάπτυξη 
συναφών τεχνολογιών·

Or. it

Τροπολογία 400
Erik Bergkvist

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά 
προσιτή καθαρή και βιώσιμη ενέργεια, 
στη μείωση της εξάρτησης από την 
ενέργεια υψηλής έντασης άνθρακα και 
την ενεργειακή φτώχεια, στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε 
βιώσιμες μεταφορές και υποδομές, 
μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης του 
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εξηλεκτρισμού και της χρήσης 
βιοκαυσίμων για τη σταδιακή κατάργηση 
των ορυκτών καυσίμων, διασφαλίζοντας 
την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 401
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας και υποδομών οδικών και 
σιδηροδρομικών, όπου λείπουν, 
υδάτινων, εάν είναι απαρχαιωμένες, 
αναποτελεσματικές ή ανεπαρκείς να 
εγγυηθούν την εξοικονόμηση νερού, για 
οικονομικά προσιτή καθαρή ενέργεια, στη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένης της 
διάδοσης φιλικών προς το περιβάλλον 
μέσων μεταφοράς, στην ενεργειακή 
απόδοση και στις ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας·

Or. it

Τροπολογία 402
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά 
προσιτή, ανανεώσιμη και βιώσιμη καθαρή 
ενέργεια, στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, στην ενεργειακή 
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μορφές ενέργειας· απόδοση και στις ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων 
στοχευμένων μέτρων μετατροπής στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 403
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά 
προσιτή καθαρή και βιώσιμη ενέργεια, 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, στην ενεργειακή απόδοση 
και στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 
αποθήκευσης, έτσι ώστε όλες αυτές να 
προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες, 
όπως είναι η βιώσιμη κινητικότητα ή η 
ανακαίνιση κτιρίων, μεταξύ άλλων·

Or. es

Τροπολογία 404
Josianne Cutajar

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 405
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 406
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά 
προσιτή καθαρή ενέργεια, στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην 
ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης 
της χρήσης θερμότητας από τεχνολογικές 
διεργασίες αντί για περιορισμό της 
θερμότητας που παρέχεται από σταθμούς 
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που παράγουν εκπομπές CO2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είναι αναγκαίο να παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης 
επενδύσεων από το ΤΔΜ που αφορούν την προέλευση της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων 
διαδικασιών στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιείται θερμότητα από τεχνολογικές διεργασίες, 
αντί για περιορισμό της θερμότητας που παρέχεται από σταθμούς που παράγουν εκπομπές CO2. 
Η ενέργεια αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 και της 
κατανάλωσης ενέργειας από το δίκτυο.

Τροπολογία 407
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά 
προσιτή καθαρή ενέργεια, στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην 
ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ και των νοικοκυριών των 
ατόμων που επηρεάζονται άμεσα από τη 
μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 408
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά 
προσιτή καθαρή ενέργεια, στη μείωση των 

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

σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και στην 
αποτελεσματική χρησιμοποίηση των 
πόρων και στην ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 409
Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 410
Tonino Picula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 411
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά 
προσιτή καθαρή ενέργεια, στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
(συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης 
της μετάβασης προς την κινητικότητα 
μηδενικών εκπομπών), σε λύσεις 
αποθήκευσης, στην ενεργειακή απόδοση 
και στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Supported activities under Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in 
comparison to the business-as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on 
transitioning communities, it must support projects that offer economic opportunities. 
Crucially, it should finance re-skilling programmes for coal miners as well as investment in 
renewables, circular economy, environmental remediation, smart electricity solutions and 
enabling technologies and infrastructure. This would help address the economic and social 
impacts of the transition by creating job opportunities within the power sector. The current 
structure of the proposal does not seem to focus enough on the energy aspects of the 
transition. The mechanism should be as such that if, for instance, a coal power plant is closed 
down, the energy activity is still kept in the region. This applies above all in regions where a 
risk for the security of supply is identified, which could jeopardise their economic 
transformation.

Τροπολογία 412
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά 
προσιτή καθαρή ενέργεια, στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην 

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

ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, των τεχνολογιών 
αποθήκευσης ή της ανακαίνισης κτιρίων.

Or. en

Τροπολογία 413
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά 
προσιτή καθαρή ενέργεια, στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην 
ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας, όταν οι εν λόγω 
επενδύσεις οδηγούν στη δημιουργία ή στη 
διατήρηση θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 414
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 415
Mathilde Androuët

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 416
Simone Schmiedtbauer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 417
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση αερίου, υπό 
την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται ως 
μεταβατική τεχνολογία για την 
αντικατάσταση του άνθρακα, του λιγνίτη, 
της τύρφης ή του ασφαλτούχου 
σχιστόλιθου και αποδεικνύεται ότι 
επιφέρει σημαντικές μειώσεις στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αυτές 
οι επενδύσεις θα πρέπει να επιτρέπουν τη 
χρήση αερίου από ανανεώσιμες πηγές σε 
μεταγενέστερο στάδιο.

Or. en

Τροπολογία 418
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών για την αντικατάσταση 
τεχνολογιών που βασίζονται σε ορυκτά 
καύσιμα, εκτός του φυσικού αερίου, με 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούν 
εναλλακτικά καύσιμα 
συμπεριλαμβανομένου του φυσικού 
αερίου·

Or. en

Τροπολογία 419
Krzysztof Hetman

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

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

Or. en

Τροπολογία 420
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, μετατροπή, διανομή, 
αποθήκευση ή την καύση φυσικού 
αερίου·

Or. it

Αιτιολόγηση

Μεσοπρόθεσμα, το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο για τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία.

Τροπολογία 421
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) στοχευμένα μέτρα και συστήματα 
ενεργειακής απόδοσης, όπως ανακαίνιση 
κτιρίων, για την αντιμετώπιση, μεταξύ 
άλλων, της ενεργειακής φτώχειας·
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Or. en

Τροπολογία 422
Pascal Arimont

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) επενδύσεις στη βιώσιμη τοπική 
κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
απαλλαγής του τομέα των τοπικών 
μεταφορών από τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 423
Tonino Picula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ηλεκτροκίνηση και συναφείς 
πράσινες υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 424
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) σε σχέση με επενδύσεις σε 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ιδίως 
μέτρα που αποσκοπούν στη διάδοση στο 
έδαφος εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας, 
όπως για την ανάπτυξη ιδιωτικής 
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ιδιοκατανάλωσης, καθώς και ικανά να 
ενθαρρύνουν τη συλλογική 
ιδιοκατανάλωση και τη δημιουργία 
ενεργειακών κοινοτήτων·

Or. it

Τροπολογία 425
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) στοχευμένα μέτρα για την ενεργό 
συμμετοχή των πολιτών στο σύστημα 
ενέργειας με τη μορφή κοινοτήτων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
κοινοτήτων πολιτών, συλλογικών ή 
ατομικών αυτοκαταναλωτών και ενεργών 
πελατών, για την αντιμετώπιση, μεταξύ 
άλλων, της ενεργειακής φτώχειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Citizens’ engagement in the energy system is key for ensuring a rapid and cost-efficient 
energy transition, while also providing direct benefits to end-users and communities, thus 
helping the transition to be just for all. In fact, citizens' participation in the energy system 
helps to reach a highly energy efficient and fully renewable based system, and brings many 
co-benefits such as: helping fighting energy poverty, reducing energy consumption and 
energy bills; stimulating local economy and jobs creation, increasing community acceptance 
of the transition, and related social benefits.

Τροπολογία 426
Tonino Picula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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δ β) υποδομές καθαρών μεταφορών 
και έξυπνες λύσεις στον κλάδο των 
μεταφορών και της εφοδιαστικής 
εμπορευματικών μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 427
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) επενδύσεις στην τηλεθέρμανση·

Or. en

Τροπολογία 428
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Mauri Pekkarinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) κατοχύρωση της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 429
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen, Mauri Pekkarinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη 
τεχνολογίας και υποδομών, 
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συμπεριλαμβανομένων των υποδομών 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, για 
οικονομικά προσιτή, καθαρή, έξυπνη και 
βιώσιμη κινητικότητα που συμβάλλουν 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και στη διαφοροποίηση των 
λύσεων κινητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 430
Nora Mebarek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους του εν λόγω ταμείου και των μεγάλων επενδύσεων που 
απαιτούνται για τον μετασχηματισμό της οικονομίας της ΕΕ σε οικονομία ουδέτερου ισοζυγίου 
ανθρακούχων εκπομπών, ο αριθμός των επενδυτικών προτεραιοτήτων που πρέπει να τίθενται 
στο στόχαστρο του ΤΔΜ θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην κοινωνική στήριξη και στην 
αποκατάσταση του εδάφους, όπως είχε προβλέψει αρχικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ΤΔΜ 
δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων οικονομικής 
αναζωογόνησης, οι οποίες λαμβάνουν ήδη στήριξη από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα 
της ΕΕ (Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΕΤΠΑ, Invest EU κτλ.).

Τροπολογία 431
Erik Bergkvist

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα·

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένων νέων δικτύων 
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υψηλής ταχύτητας, όπως καλώδια 
οπτικών ινών σε μεμονωμένα νοικοκυριά 
σε νησιωτικές, απομακρυσμένες και 
αραιοκατοικημένες περιοχές για τη 
διευκόλυνση της τηλεργασίας και τη 
μείωση των εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 432
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα·

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου 
φόρτισης εξοπλισμού και συσκευών, της 
μέτρησης και της τεχνολογίας 
επικοινωνιών, οι οποίες επιτρέπουν την 
ανάπτυξη ανταπόκρισης με βάση τη 
ζήτηση, και της γεωργίας ακριβείας·

Or. es

Τροπολογία 433
Mathilde Androuët

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα·

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, την 
ψηφιακή συνδεσιμότητα και την ανάπτυξη 
του ευρυζωνικού διαδικτύου και των 
οπτικών ινών στις εξόχως απόκεντρες και 
αγροτικές περιοχές·

Or. fr
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Τροπολογία 434
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα·

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, την 
ψηφιακή συνδεσιμότητα, τις 
μελλοντοστραφείς υποδομές και την 
ψηφιακή καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 435
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα·

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα, οι οποίες 
συνδέονται άμεσα με τη μετάβαση προς 
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία με 
ορίζοντα το 2050·

Or. fr

Τροπολογία 436
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα·

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα, ιδίως όσον 
αφορά την ανάπτυξη ευρυζωνικών 
δικτύων σε αγροτικές, νησιωτικές και 
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απομακρυσμένες περιοχές·

Or. it

Τροπολογία 437
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα·

ε) επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, σε έξυπνες λύσεις ηλεκτρικής 
ενέργειας και συναφείς υποδομές, στην 
κυκλική οικονομία και στην 
περιβαλλοντική αποκατάσταση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Supported activities under Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in 
comparison to the business-as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on 
transitioning communities, it must support projects that offer economic opportunities. 
Crucially, it should finance re-skilling programmes for coal miners as well as investment in 
renewables, the circular economy, environmental remediation, smart electricity solutions and 
enabling technologies and infrastructure. This would help address the economic and social 
impacts of the transition by creating job opportunities within the power sector. The current 
structure of the proposal does not seem to focus enough on the energy aspects of the 
transition. The mechanism should be as such that if, for instance, a coal power plant is closed 
down, the energy activity is still kept in the region. This applies above all in regions where a 
risk for the security of supply is identified, which could jeopardise their economic 
transformation

Τροπολογία 438
Franc Bogovič

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα·

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα· την ψηφιακή 
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γεωργία και τη γεωργία ακριβείας, και το 
έργο των έξυπνων χωριών·

Or. sl

Τροπολογία 439
Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα·

ε) επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και 
την ψηφιακή συνδεσιμότητα, ιδίως όταν 
αφορούν αγροτικές και απομακρυσμένες 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 440
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 441
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) επενδύσεις σε κοινωνικές 
υποδομές, που οδηγούν στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και σε οικονομική 
διαφοροποίηση·

Or. en

Τροπολογία 442
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης·

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων και 
υποβαθμισμένων βιομηχανικών 
εκτάσεων, σε σχέδια αποκατάστασης του 
εδάφους και αναπροσαρμογής της χρήσης 
που καταρτίζονται και υλοποιούνται από 
περιβαλλοντικές ΜΚΟ ή εξειδικευμένες 
εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων 
επενδύσεων στην προετοιμασία των 
σχετικών συνοδευτικών εγγράφων και 
εγγράφων τεκμηρίωσης και ανάλυσης·

Or. en

Τροπολογία 443
Erik Bergkvist

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 

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

Or. en

Τροπολογία 444
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης·

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων και 
υποβαθμισμένων βιομηχανικών 
εκτάσεων, σε σχέδια αποκατάστασης του 
εδάφους και αναπροσαρμογής της χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στην 
προετοιμασία των σχετικών 
συνοδευτικών εγγράφων και εγγράφων 
τεκμηρίωσης και ανάλυσης·

Or. en

Τροπολογία 445
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης·

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης, 
συμπληρωματικά της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» και σύμφωνα με αυτήν·

Or. en
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Τροπολογία 446
André Rougé

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης·

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους, ύδρευσης, 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
επεξεργασίας και καθαρισμού των 
υδάτων, καθώς και αναπροσαρμογής της 
χρήσης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να δοθεί έμφαση στον εκσυγχρονισμό των δικτύων 
πόσιμου νερού και στην επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης.

Τροπολογία 447
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης·

στ) επενδύσεις σε πράσινες υποδομές, 
στη μείωση της ρύπανσης, στην 
αναγέννηση και απορρύπανση εκτάσεων, 
σε σχέδια αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 448
Mathilde Androuët

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

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης·

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση, 
ανάπλαση και απορρύπανση εκτάσεων, σε 
σχέδια αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης, μεταξύ 
άλλων και στον τομέα της ανακύκλωσης 
της πυρηνικής ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 449
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης·

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης, όταν δεν 
είναι δυνατή η εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει»·

Or. fr

Τροπολογία 450
Nora Mebarek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης·

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης, σε 
περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η 
εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει»·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η επιλεξιμότητα επενδύσεων στην αποκατάσταση του εδάφους και στην απορρύπανση 
εκτάσεων δεν θα πρέπει να αντικαθιστά την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
Στήριξη από το ΤΔΜ θα πρέπει να παρέχεται μόνο όταν δεν είναι (πλέον) εφικτή η εφαρμογή 
της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Τροπολογία 451
André Rougé

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης·

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, στην 
καταπολέμηση της εξάπλωσης επιβλαβών 
φυκών, σε σχέδια αποκατάστασης του 
εδάφους και αναπροσαρμογής της χρήσης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμηση της εξάπλωσης 
επιβλαβών φυκών, όπως τα σάργασσα, τα οποία προκαλούν σημαντική περιβαλλοντική ζημία.

Τροπολογία 452
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης·

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

Τροπολογία 453
André Rougé

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης·

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, υπεδάφους, 
εδάφους, ρευμάτων γλυκών υδάτων και 
όχθεων, σε σχέδια αποκατάστασης του 
εδάφους και αναπροσαρμογής της χρήσης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την απορρύπανση των εδαφών της 
Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας, τα οποία είναι μολυσμένα με χλωρδεκόνη.

Τροπολογία 454
Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης·

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

Or. en

Τροπολογία 455
André Rougé

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

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης·

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης και σε 
σχέδια μαζικής εντομοκτονίας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην κινητοποίηση κάθε μέσου για την καταπολέμηση των 
επιδημιών δάγγειου πυρετού.

Τροπολογία 456
Tonino Picula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) επενδύσεις στην αναγέννηση και 
απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια 
αποκατάστασης του εδάφους και 
αναπροσαρμογής της χρήσης·

στ) επενδύσεις σε πράσινες υποδομές, 
στην αναγέννηση και απορρύπανση 
εκτάσεων, σε σχέδια αποκατάστασης του 
εδάφους και αναπροσαρμογής της χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 457
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) αποκατάσταση υποβαθμισμένων 
οικοσυστημάτων και έργα μετριασμού 
και προσαρμογής του κλίματος που 
βασίζονται στη φύση, διασφαλίζοντας τη 
συμμόρφωση με την αρχή «ο ρυπαίνων 
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πληρώνει»·

Or. en

Τροπολογία 458
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 459
Tonino Picula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 460
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Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 461
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) επενδύσεις στην περιβαλλοντική 
μεταστροφή τομέων που είναι σημαντικοί 
από οικονομική άποψη για τις 
περιφέρειες μετάβασης, όπως ο 
τουρισμός ή η γεωργία·

Or. es

Τροπολογία 462
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



PE652.417v01-00 110/173 AM\1205768EL.docx

EL

ζ α) επενδύσεις σε έργα για την 
καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας 
των νοικοκυριών, και για την προώθηση 
της ενεργειακής απόδοσης και μιας 
κλιματικά ουδέτερης προσέγγισης στις 
περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο·

Or. en

Τροπολογία 463
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) επενδύσεις σε έργα που στοχεύουν 
στην αντιμετώπιση της ενεργειακής 
φτώχειας και στη στήριξη της 
παραγωγής ενέργειας από απόβλητα·

Or. it

Τροπολογία 464
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to speed up the transformation and reduce CO2 emissions, a very rapid development 
of RES and the transformation of the energy sector towards sources based on the combustion 
of natural gas is necessary during a transitional period. We suggest to extend the scope of 
JTF support by the inclusion of investments in natural gas infrastructure. Without these 
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investments, many Member States and EU regions will not be able to make progress in the 
transformation process (for example, Poland's gasification rate is only 58%, and the country 
does not use nuclear energy like many other Member States do).

Τροπολογία 465
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) επενδύσεις σε υποδομές 
μεταφορών που διευκολύνουν την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 466
Δημήτριος Παπαδημούλης, Martina Michels

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) επενδύσεις στην προώθηση της 
βιομηχανικής κληρονομιάς, 
συμπεριλαμβανομένων μορφών βιώσιμου 
τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 467
Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) επενδύσεις στη δημιουργία 
κόμβων βιοποικιλότητας, με οφέλη και 
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για τον βιώσιμο τουρισμό·

Or. en

Τροπολογία 468
Krzysztof Hetman

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) επενδύσεις σε κοινωνικές 
καινοτομίες·

Or. en

Τροπολογία 469
Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) επενδύσεις στον πολιτισμό, στην 
εκπαίδευση και στην οικοδόμηση 
κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιοποίησης της υλικής και της άυλης 
κληρονομιάς στον τομέα των ορυχείων 
και των κομβικών σημείων της 
κοινότητας·

Or. en

Τροπολογία 470
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ζ β) επενδύσεις σε μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και στην ανανεώσιμη ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε 
κάθε είδος τηλεθέρμανσης χαμηλών 
εκπομπών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εκσυγχρονισμός των δικτύων τηλεθέρμανσης θα μπορούσε να υποστηριχθεί με σκοπό τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης, όπως 
ορίζεται στην οδηγία 2012/27/ΕΕ, σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα.

Τροπολογία 471
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) μετατροπή και προσαρμογή των 
υπαρχόντων αγωγών φυσικού αερίου για 
τη μεταφορά υδρογόνου·

Or. it

Τροπολογία 472
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) θέσπιση και ανάπτυξη κοινωνικών 
υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος·

Or. en



PE652.417v01-00 114/173 AM\1205768EL.docx

EL

Τροπολογία 473
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) επενδύσεις στην απαλλαγή των 
μεταφορών από τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 474
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) πράσινες υποδομές·

Or. es

Τροπολογία 475
Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) επενδύσεις σε κοινωνικές 
υποδομές, ποιοτικές υπηρεσίες χωρίς 
αποκλεισμούς και κοινωνική καινοτομία·

Or. en
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Τροπολογία 476
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) επενδύσεις στην κατασκευή 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 477
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 478
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ ε) επενδύσεις στη βιώσιμη 
πολυτροπική αστική κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 479
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους·

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους και από άτομα που 
αναζητούν εργασία και που εργάζονται ή 
εργάζονταν στο παρελθόν σε κλάδους 
δραστηριότητας που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά κοινωνικοοικονομικά 
προβλήματα τα οποία απορρέουν από τη 
διαδικασία μετάβασης, 
συμπεριλαμβανομένων προστατευμένων 
εργαστηρίων και υποστηριζόμενης 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 480
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους·

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων, απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων και κατάρτιση για τους 
εργαζομένους, τους αναζητούντες εργασία 
και πρώην υπαλλήλους που 
απασχολούνταν σε τομείς 
δραστηριοτήτων οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν σοβαρές 
κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που 
συνδέονται με τη διαδικασία μετάβασης·

Or. fr

Τροπολογία 481
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ 

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

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους·

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένης της 
συμβουλευτικής και των υπηρεσιών 
υποστήριξης για εργαζομένους που 
υπόκεινται σε διεργασίες αλλαγής στο 
πλαίσιο δραστηριοτήτων των κοινωνικών 
εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 482
Nora Mebarek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους·

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους, από άτομα που αναζητούν 
εργασία και που εργάζονταν στο 
παρελθόν σε κλάδους δραστηριότητας 
που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα τα 
οποία σχετίζονται με τη διαδικασία 
μετάβασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων δεν θα πρέπει να αφορά μόνον 
τους «εργαζομένους», αλλά και τους αναζητούντες εργασία οι οποίοι απασχολούνταν 
προηγουμένως σε κάποιον από τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση.

Τροπολογία 483
Vlad-Marius Botoş

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

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους·

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους μέσω ευρωπαϊκών 
πιστοποιημένων μαθημάτων δεξιοτήτων 
που περιλαμβάνουν θεωρητικές και 
πρακτικές ενότητες·

Or. en

Τροπολογία 484
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους·

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολούμενους, καθώς και από 
τις πλέον ευπαθείς ομάδες·

Or. es

Τροπολογία 485
Katalin Cseh

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους·

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους που ευθυγραμμίζονται με 
τις ανάγκες της περιφερειακής αγοράς 
εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 486
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους·

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους, σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες εδαφικές ανάγκες·

Or. en

Τροπολογία 487
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους·

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους και τους αναζητούντες 
εργασία, συμπεριλαμβανομένης της 
μετεκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 488
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους·

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους και εκπαιδευτικά μέτρα·
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Or. en

Τροπολογία 489
Pascal Arimont

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους·

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους και τους αναζητούντες 
εργασία·

Or. en

Τροπολογία 490
Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους·

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους και τους αναζητούντες 
εργασία·

Or. en

Τροπολογία 491
Mathilde Androuët

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους·

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων, 
κατάρτιση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων 
από τους εργαζομένους·
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Or. fr

Τροπολογία 492
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους·

η) αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από το 
εργατικό δυναμικό·

Or. en

Τροπολογία 493
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) ανάπτυξη των κοινωνικών 
υποδομών που απαιτούνται για τη 
στήριξη της επανένταξης στην 
απασχόληση μέσω προγραμμάτων 
κοινωνικής ένταξης, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, καθώς και ενεργού 
γήρανσης·

Or. en

Τροπολογία 494
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) εισοδηματική στήριξη για 
άνεργους εργαζομένους που 
επιμορφώνονται·

Or. en

Τροπολογία 495
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η β) συμβουλευτική και υπηρεσίες 
υποστήριξης για εργαζομένους που 
υπόκεινται σε διεργασίες αλλαγής στο 
πλαίσιο δραστηριοτήτων των κοινωνικών 
εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 496
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η β) την κατάλληλη προστασία 
βασικών εργαζομένων σε οικονομικούς 
τομείς που πλήττονται από την κρίση·

Or. en



AM\1205768EL.docx 123/173 PE652.417v01-00

EL

Τροπολογία 497
Nora Mebarek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

θ) συνδρομή για την αναζήτηση 
εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία, 
ιδίως σε άτομα που εργάζονταν 
προηγουμένως σε τομείς δραστηριότητας 
που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα σε 
σχέση με τη διαδικασία μετάβασης, μέσω 
της στήριξης της γεωγραφικής 
κινητικότητας, μεταξύ άλλων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγήν της αλληλεπικάλυψης με το πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+, θα πρέπει να καταστεί 
σαφές ότι η παροχή συνδρομής σε όσους αναζητούν εργασία απευθύνεται σε άτομα που 
εργάζονται σε τομείς που πλήττονται από τη μετάβαση ή σε άτομα που απώλεσαν την εργασία 
τους κατόπιν παύσης λειτουργίας μιας εγκατάστασης λόγω της μετάβασης.

Τροπολογία 498
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

θ) συνδρομή για την αναζήτηση 
εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία, οι 
οποίοι απασχολούνταν σε τομείς 
δραστηριοτήτων που αντιμετωπίζουν 
σημαντικές κοινωνικοοικονομικές 
προκλήσεις που συνδέονται με τη 
διαδικασία μετάβασης, 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της 
γεωγραφικής κινητικότητας·

Or. fr
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Τροπολογία 499
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 500
Krzysztof Hetman

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

θ) συμβουλευτική, υπηρεσίες 
υποστήριξης και συνδρομή για την 
αναζήτηση εργασίας για όσους αναζητούν 
εργασία·

Or. en

Τροπολογία 501
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

θ) συνδρομή για την αναζήτηση 
εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία και 
υποστήριξη της ενεργού γήρανσης·
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Or. en

Τροπολογία 502
Álvaro Amaro

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

θ) συνδρομή για την αναζήτηση 
εργασίας και την εκκίνηση επιχειρήσεων·

Or. pt

Τροπολογία 503
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ενεργητική συμπερίληψη των 
αναζητούντων εργασία·

ι) ενεργητική συμπερίληψη των 
αναζητούντων εργασία, οι οποίοι 
απασχολούνταν σε τομείς 
δραστηριοτήτων που αντιμετωπίζουν 
σοβαρές κοινωνικοοικονομικές 
προκλήσεις που συνδέονται με τη 
διαδικασία μετάβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών 
μέτρων και δράσεων που αποσκοπούν 
στην υπέρβαση των περιφερειακών 
εμποδίων, όπως η κινητικότητα και τα 
κοινωνικά και κοινωνικοϊατρικά 
προβλήματα· ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει 
να δοθεί στις γυναίκες·

Or. fr

Τροπολογία 504
Nora Mebarek
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ενεργητική συμπερίληψη των 
αναζητούντων εργασία·

ι) ενεργητική συμπερίληψη των 
αναζητούντων εργασία, ιδίως ατόμων που 
εργάζονταν προηγουμένως σε τομείς 
δραστηριότητας που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά κοινωνικοοικονομικά 
προβλήματα σε σχέση με τη διαδικασία 
μετάβασης, μέσω άμεσης εισοδηματικής 
στήριξης, μεταξύ άλλων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του εξαιρετικά δύσκολου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος μετά την πανδημία 
του κορονοϊού στο οποίο θα υλοποιηθεί το ΤΔΜ, η στήριξη της κοινωνικής ένταξης θα πρέπει 
να περιλαμβάνει επίσης άμεση εισοδηματική στήριξη για όσους αναζητούν εργασία στις οικείες 
περιφέρειες.

Τροπολογία 505
Katalin Cseh

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ενεργητική συμπερίληψη των 
αναζητούντων εργασία·

ι)  ενεργητική συμπερίληψη των 
αναζητούντων εργασία, ιδίως των 
γυναικών και των ευάλωτων ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 506
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ενεργητική συμπερίληψη των ι) ενεργητική συμπερίληψη των 
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αναζητούντων εργασία· αναζητούντων εργασία και προγράμματα 
επανένταξης σε νέους τομείς 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 507
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ενεργητική συμπερίληψη των 
αναζητούντων εργασία·

ι) ενεργητική συμπερίληψη των 
αναζητούντων εργασία με ιδιαίτερη 
προσοχή σε γυναίκες και άτομα με ειδικές 
ανάγκες·

Or. it

Τροπολογία 508
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ενεργητική συμπερίληψη των 
αναζητούντων εργασία·

ι) ενεργητική συμπερίληψη και 
κοινωνικοοικονομική ένταξη ατόμων και 
κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 509
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ι α) οποιεσδήποτε άλλες 
συγκεκριμένες δραστηριότητες, κατόπιν 
συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
αρχών της εκάστοτε επικράτειας, του 
κράτους μέλους και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, οι οποίες δραστηριότητες 
συνάδουν με τις τοπικές ή περιφερειακές 
στρατηγικές ανάπτυξης και συμβάλλουν 
στη μετάβαση, έως το 2050, προς μια 
οικονομία της ΕΕ με ουδέτερο ισοζύγιο 
ανθρακούχων εκπομπών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναβάθμιση δεξιοτήτων και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων δεν θα πρέπει να περιορίζονται 
στους εργαζομένους, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την κατάρτιση των ανέργων, των 
ατόμων που αναζητούν εργασία κ.λπ., για θέσεις εργασίας στην πράσινη οικονομία. Διασφάλιση 
μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά την επιλογή του υποστηριζόμενου έργου, εφόσον συμφωνούν 
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της εκάστοτε επικράτειας, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Τροπολογία 510
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) οποιεσδήποτε άλλες 
συγκεκριμένες δραστηριότητες που 
συμβάλλουν στον ενιαίο ειδικό στόχο του 
ΤΔΜ, οι οποίες περιλαμβάνονται στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης 
κατόπιν συμφωνίας μεταξύ κράτους 
μέλους και των συναφών αρχών των 
εκάστοτε επικρατειών, και έγκρισης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον δυναμικά μεταβαλλόμενο κόσμο, και ενόψει της τεχνολογικής προόδου, πρέπει να δοθεί 



AM\1205768EL.docx 129/173 PE652.417v01-00

EL

περιθώριο ευελιξίας στο πεδίο εφαρμογής της στήριξης από το ΤΔΜ. Αυτό το περιθώριο 
ευελιξίας θα περιορίζεται ούτως ή άλλως, αφού θα πρέπει να εγκρίνεται από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο των σχεδίων μετάβασης.

Τροπολογία 511
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) καινοτόμα σχέδια υποδομών που 
οδηγούν απευθείας σε περιφερειακή 
ανάπτυξη και ενισχύουν την οικονομική 
διαφοροποίηση, με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας·

Or. en

Τροπολογία 512
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) μέτρα εισοδηματικής στήριξης για 
τους αναζητούντες εργασία, καθώς και 
για εργαζομένους που βρίσκονται σε 
μεταβατικό στάδιο μεταξύ εργασίας, 
κατάρτισης και αυτοαπασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 513
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ 

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

ι α) μέτρα και πρωτοβουλίες για την 
οικοδόμηση κοινοτήτων, την τοπική 
ανάπτυξη, τις κοινωνικές υπηρεσίες και 
τη συμμετοχή των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 514
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) επενδύσεις από τις τοπικές και 
περιφερειακές κυβερνήσεις που 
συμβάλλουν στη μετάβαση προς 
κλιματικά ουδέτερα εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 515
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) επενδύσεις για την αποφυγή και 
την αναστροφή της μείωσης του 
πληθυσμού στις περιφέρειες που 
επηρεάζονται από τη μετάβαση και στις 
αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 516
Niklas Nienaß
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) κοινωνική ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 517
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) μέτρα εισοδηματικής στήριξης για 
την πρόωρη συνταξιοδότηση των 
εργαζομένων προκειμένου να 
διατηρηθούν οι βαθμίδες επαγγελματικής 
δραστηριότητας, προσλαμβάνοντας, 
μεταξύ άλλων, νέους εργαζομένους οι 
οποίοι θα αντικαταστήσουν τους 
εργαζόμενους που επωφελούνται από την 
εν λόγω εισοδηματική στήριξη·

Or. en

Τροπολογία 518
Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) προώθηση της ισότητας των 
φύλων, των ίσων ευκαιριών, της 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 519
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) τεχνική βοήθεια. ια) τεχνική βοήθεια, 
συμπεριλαμβανομένου του 
προκαταρκτικού σχεδιασμού.

Or. it

Τροπολογία 520
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Jonás Fernández, 
Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) οποιαδήποτε άλλη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα, κατόπιν συμφωνίας 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων τοπικών και 
περιφερειακών φορέων της εκάστοτε 
επικράτειας, του κράτους μέλους και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συνάδει 
με τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 
και συμβάλλει στη μετάβαση προς μια 
οικονομία της ΕΕ με ουδέτερο ισοζύγιο 
ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050.

Or. es

Τροπολογία 521
Krzysztof Hetman

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

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

Or. en

Τροπολογία 522
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) ενσωματωμένη κοινωνική στήριξη 
για τους πληγέντες εργαζομένους και τις 
οικογένειές τους, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι κοινωνικοί κλυδωνισμοί 
και άλλες αρνητικές επιπτώσεις που 
σχετίζονται με την απώλεια θέσεων 
εργασίας και να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν επιτυχώς τη μεταβατική 
περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 523
Katalin Cseh

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) δραστηριότητες που υποστηρίζουν 
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την ικανότητα των περιφερειών να 
συλλέγουν και να εναρμονίζουν εργασιακά 
δεδομένα προκειμένου να 
χαρτογραφούνται οι δεξιότητες που 
χρειάζονται και οι περιοχές όπου θα 
μπορούσαν οι εργαζόμενοι να βρουν 
εναλλακτικές θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 524
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) μόχλευση των υφιστάμενων 
ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων.

Or. en

Τροπολογία 525
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια β) εκπαιδευτικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
για την πρόληψη της εγκατάλειψης του 
σχολείου από παιδιά πληγεισών 
οικογενειών, και επενδύσεις σε 
επαγγελματική κατάρτιση και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να 
προετοιμαστούν οι νέοι για το νέο 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον των 
πληγέντων εδαφών.

Or. en
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Τροπολογία 526
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, οι επενδύσεις θα πρέπει επίσης 
να επιτρέψουν τη χρηματοδότηση των 
δαπανών για εμπειρογνωμοσύνη και 
ανάλυση, ώστε να συμβάλουν στην 
επίτευξη των στόχων για τον επιτυχή 
μετασχηματισμό των υφιστάμενων ή 
εδραιωμένων επιχειρήσεων που 
αναφέρονται στα σημεία γ) έως ζ).

Or. en

Τροπολογία 527
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επιπλέον, σε περιοχές που 
χαρακτηρίζονται ενισχυόμενες σύμφωνα 
με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) 
και γ) της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τους 
κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 
107 και 108 της ΣΛΕΕ, το ΤΔΜ μπορεί να 
υποστηρίζει παραγωγικές επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ, με την 
προϋπόθεση ότι:

i) οι επενδύσεις αυτές θα 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια που 
ορίζονται στα [άρθρα] του κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/... [κανονισμός για την 
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ταξινόμηση]· 
ii) οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν 
στόχους για τις εκπομπές που ισχύουν σε 
ολόκληρη την εταιρεία καθώς και ένα 
δεσμευτικό σχέδιο για την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040 
και παρέχουν όλες τις σχετικές 
πληροφορίες για τον αξιόπιστο 
καθορισμό της ευθυγράμμισης των 
δραστηριοτήτων τους με τον στόχο της 
μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σύμφωνα με το εθνικό 
χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή 
κατάργηση και με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού· 
iii) οι επενδύσεις αυτές υπόκεινται σε 
έλεγχο βιωσιμότητας προκειμένου να 
προσδιοριστεί εάν έχουν δυσμενείς 
περιβαλλοντικές, κλιματικές ή κοινωνικές 
επιπτώσεις. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
επιχειρήσεις παρέχουν αξιόπιστες και 
δημόσια προσβάσιμες πληροφορίες·
iv) οι εν λόγω επενδύσεις έχουν εγκριθεί 
ως μέρος του εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης με βάση τις πληροφορίες που 
απαιτούνται από το άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο η). Οι εν λόγω επενδύσεις είναι 
επιλέξιμες μόνον εφόσον είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση του 
εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 528
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, σε περιοχές που 
χαρακτηρίζονται ενισχυόμενες σύμφωνα 
με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχεία 
α) και γ) της ΣΛΕΕ, το ΤΔΜ μπορεί να 

Το ΤΔΜ μπορεί να υποστηρίζει 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των ΜΜΕ, με την προϋπόθεση ότι οι 
εν λόγω επενδύσεις έχουν εγκριθεί ως 
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υποστηρίζει παραγωγικές επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ, με την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις 
έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο η). Οι εν 
λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον 
εφόσον είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης.

μέρος του εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης με βάση τις πληροφορίες που 
απαιτούνται από το άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο η), συνάδουν με κοινωνικούς 
στόχους που σχετίζονται με τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την ισότητα 
των φύλων και την ίση αμοιβή, καθώς 
και περιβαλλοντικούς στόχους, και δεν 
οφείλονται σε μετεγκατάσταση σύμφωνα 
με το άρθρο 60 του κανονισμού …/… 
[νέος ΚΚΔ]. Οι εν λόγω επενδύσεις είναι 
επιλέξιμες εφόσον είναι απαραίτητες για 
την υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου 
δίκαιης μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 529
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επιπλέον, σε περιοχές που 
χαρακτηρίζονται ενισχυόμενες σύμφωνα 
με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) 
και γ) της ΣΛΕΕ, το ΤΔΜ μπορεί να 
υποστηρίζει παραγωγικές επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ, με την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις 
έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο η). Οι εν 
λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον 
εφόσον είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης, όταν συμβάλλουν στη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και όταν δεν οδηγούν στη 
μετεγκατάσταση όπως ορίζεται στο 
άρθρο 60 του κανονισμού αριθ. ../... 
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[ΚΚΔ].

Or. es

Τροπολογία 530
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 531
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova, Isabel García Muñoz, Rovana 
Plumb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, σε περιοχές που 
χαρακτηρίζονται ενισχυόμενες σύμφωνα 

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

με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) 
και γ) της ΣΛΕΕ, το ΤΔΜ μπορεί να 
υποστηρίζει παραγωγικές επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ, με την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις 
έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο η) και 
είναι απαραίτητες για τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας ή τη διατήρηση 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Οι εν 
λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον 
εφόσον συμβάλλουν στην υλοποίηση του 
εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 532
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 533
Christian Doleschal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επιπλέον, στα αντίστοιχα εδάφη, το ΤΔΜ 
μπορεί να υποστηρίζει παραγωγικές 
επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκτός των 
ΜΜΕ, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
επενδύσεις έχουν εγκριθεί ως μέρος του 
εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης με 
βάση τις πληροφορίες που απαιτούνται από 
το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο η). Οι 
εν λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον 
εφόσον είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 534
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, σε περιοχές που 
χαρακτηρίζονται ενισχυόμενες σύμφωνα 
με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχεία 
α) και γ) της ΣΛΕΕ, το ΤΔΜ μπορεί να 
υποστηρίζει παραγωγικές επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ, με την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις 
έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις 

Επιπλέον, στα οικεία εδάφη, το ΤΔΜ 
μπορεί να υποστηρίζει παραγωγικές 
επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκτός των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, με 
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις 
έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο η). Οι εν 
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πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο η). Οι εν 
λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον 
εφόσον είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης.

λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον 
εφόσον είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης.

Or. it

Τροπολογία 535
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Επιπλέον, σε εδάφη που ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1, το ΤΔΜ μπορεί 
να υποστηρίζει παραγωγικές επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ, με την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις 
έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο η). Οι εν 
λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον 
εφόσον είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 536
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, σε περιοχές που 
χαρακτηρίζονται ενισχυόμενες σύμφωνα 

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

εξής κριτήρια:

- συμβολή σε δραστηριότητες για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας·
- συμβολή στη μείωση των εκπομπών 
CO2·
- συμβολή στην ασφάλεια του εφοδιασμού 
(π.χ. εφόσον απαιτείται για την 
υποκατάσταση ικανοτήτων 
ηλεκτροπαραγωγής που υπόκεινται σε 
σταδιακή κατάργηση)·
- συμβολή στην κυκλική οικονομία, στην 
ποιότητα του αέρα, στην αποκατάσταση 
των εδαφών και στην αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων από τους εργαζομένους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Amendment linked to the amendments suggested to Article 4(2). Supported activities under 
Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in comparison to the business-
as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on transitioning communities, it must 
support projects that offer economic opportunities. Crucially, it should finance re-skilling 
programmes for coal miners, as well as investment in renewables, the circular economy, 
environmental remediation, smart electricity solutions and enabling technologies and 
infrastructure. This would help address the economic and social impacts of the transition by 
creating job opportunities within the power sector. The current structure of the proposal does 
not seem to focus enough on the energy aspects of the transition. The mechanism should be as 
such that if, for instance, a coal power plant is closed down, the energy activity is still kept in 
the region. This applies above all in regions where a risk for the security of supply is 
identified, which could jeopardise their economic transformation. Moreover, the wording on 
the possibility for projects put forward by enterprises bigger than SMEs to be considered 
under the JTF does not provide clear signals for the right investments to be made in the 
needed areas. Large enterprises are the biggest employers in transforming sectors of the 
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economy and all companies should have the possibility to contribute to the just transition.

Τροπολογία 537
Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι του ΤΔΜ δεν χρησιμοποιούνται 
για να αποζημιώνονται οι επιχειρήσεις για 
διαφυγόντα κέρδη λόγω της σταδιακής 
παύσης της δραστηριότητάς τους, ή για 
να επιστρέφονται οι δαπάνες επιχείρησης 
λόγω εταιρικών της υποχρεώσεων.

Or. en

Τροπολογία 538
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 539
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 540
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΤΔΜ μπορεί επίσης να υποστηρίζει 
επενδύσεις με σκοπό τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που αναγράφονται στον 
κατάλογο του παραρτήματος Ι της 
οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις 

διαγράφεται
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έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο θ). Οι εν 
λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον 
εφόσον είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση κονδυλίων στο πλαίσιο του ΤΔΜ αποσκοπεί στην επιτάχυνση της μετατροπής των 
εξαρτώμενων από τα ορυκτά καύσιμα δραστηριοτήτων προς πλήρως περιβαλλοντικά βιώσιμες 
δραστηριότητες σύμφωνα με τον στόχο επίτευξης μιας πλήρως βασισμένης σε ανανεώσιμες 
πηγές, υψηλά αποδοτικής από άποψη χρήσης των πόρων, κλιματικά ουδέτερης και κυκλικής 
οικονομίας έως το 2040. Οι τεχνολογίες μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους τομείς 
του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) μπορούν εναλλακτικά να 
χρηματοδοτηθούν μέσω ποικίλων άλλων ενωσιακών ταμείων με πολύ περισσότερους πόρους, 
για παράδειγμα: το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ, το InvestEU, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού της 
ΕΕ, κτλ.

Τροπολογία 541
Martina Michels, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE652.417v01-00 146/173 AM\1205768EL.docx

EL

διατηρούν την εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα, ούτε έχουν ως αποτέλεσμα τη 
μη βιώσιμη χρήση της βιομάζας ή 
οποιαδήποτε χρήση καλλιεργειών 
εδωδίμων φυτών για σκοπούς παραγωγής 
ενέργειας. Όλες αυτές οι επενδύσεις θα 
είναι επιπρόσθετες και θα επιδιώκονται 
πρώτα άλλες επενδυτικές οδοί.

Or. en

Τροπολογία 542
Tom Berendsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το ΤΔΜ μπορεί επίσης να υποστηρίζει 
επενδύσεις με σκοπό τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που αναγράφονται στον 
κατάλογο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επενδύσεις 
έχουν εγκριθεί ως μέρος του εδαφικού 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης με βάση τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο θ). Οι εν 
λόγω επενδύσεις είναι επιλέξιμες μόνον 
εφόσον είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση του εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης, εφόσον συμβάλλουν στη 
μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία έως το 2050 και εφόσον δεν 
οδηγούν σε μετεγκατάσταση, όπως 
απαιτείται βάσει του άρθρου 60 του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 543
Erik Bergkvist
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 544
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) έως ζ β) είναι επιλέξιμες 
μόνον εφόσον θεωρούνται 
περιβαλλοντικά βιώσιμες σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού .../... 
[κανονισμός για την ταξινόμηση].

Or. en
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Τροπολογία 545
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον παροπλισμό ή την κατασκευή 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 546
Ondřej Knotek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον παροπλισμό ή την κατασκευή 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 547
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana 
González, Tonino Picula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον παροπλισμό ή την κατασκευή 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

α) τον παροπλισμό, την κατασκευή ή 
οποιαδήποτε άλλη μορφή επένδυσης σε 
πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, 
καθώς και τη διαχείριση ή αποθήκευση 
πυρηνικών αποβλήτων·

Or. en
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Τροπολογία 548
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον παροπλισμό ή την κατασκευή 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

α) τον παροπλισμό, την κατασκευή ή 
την επέκταση της διάρκειας ζωής 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, 
τη διαχείριση ή αποθήκευση πυρηνικών 
αποβλήτων ή οποιαδήποτε μορφή 
επενδύσεων σε πυρηνική ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 549
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον παροπλισμό ή την κατασκευή 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

α) τον παροπλισμό, την κατασκευή ή 
την επέκταση της διάρκειας ζωής 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 550
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον παροπλισμό ή την κατασκευή 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

α) την κατασκευή πυρηνικών 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

Or. fr
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Τροπολογία 551
Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τις επενδύσεις για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α·
_________________
1α Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και 
την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 
25.10.2003, σ. 32).

Or. en

Τροπολογία 552
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) παραγωγικές επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ, που 
συνεπάγονται τη μεταφορά θέσεων 
εργασίας, κεφαλαίων και διαδικασιών 
παραγωγής από ένα κράτος μέλος σε 
άλλο·

Or. en
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Τροπολογία 553
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/201416 
της Επιτροπής·

διαγράφεται

_________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 
187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. es

Αιτιολόγηση

Η υγειονομική κρίση του κορονοϊού επέφερε πλήγμα στις επιχειρήσεις που προηγουμένως δεν 
ήταν προβληματικές. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες, και να μην τιμωρηθούν 
οι επιχειρήσεις που μέχρι την κρίση της COVID-19 ήταν βιώσιμες.

Τροπολογία 554
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής16·

διαγράφεται

_________________
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16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 
187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. it

Τροπολογία 555
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής16·

διαγράφεται

_________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 
187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 556
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 

διαγράφεται
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Επιτροπής16·
_________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 
187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 557
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής16·

διαγράφεται

_________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 
187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση των προβληματικών επιχειρήσεων από τη στήριξη μπορεί να επηρεάσει πολλές 
περιοχές μετά την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές όπου δεν θα υπάρχουν επιχειρήσεις 
για να υποβάλλουν αίτηση για στήριξη από το ΤΔΜ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, σε πολλές 
περιφέρειες, η τοπική οικονομία συνδέεται με ένα ορυχείο ή έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας, 
ή με ενεργοβόρες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η εκκαθάρισή τους θα προκαλούσε επίσης 
δυσκολίες για άλλες τοπικές επιχειρήσεις που συνδέονται με αυτές. Στο μεταξύ, πολλές από 
αυτές τις επιχειρήσεις, εάν λάβουν στήριξη από τους πόρους του ΤΔΜ, θα μπορούσαν να 
υποβληθούν σε διαδικασία διαφοροποίησης και εκσυγχρονισμού.
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Τροπολογία 558
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri 
Pekkarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής16·

διαγράφεται

_________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 
187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 559
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής16·

διαγράφεται

_________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 
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187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 560
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής16·

διαγράφεται

_________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 
187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 561
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής16·

γ) τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής16, με εξαίρεση εκείνες που 
εφαρμόζουν βιώσιμες επενδύσεις, νέες 
τεχνολογίες ή νέες υποδομές οι οποίες θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση 
των εκπομπών και στην αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης και/ή της 
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παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

_________________ _________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 
187 της 26.6.2014, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 
187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 562
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, 
Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής16·

γ) τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής16, εκτός από τις περιπτώσεις 
όπου οι δυσκολίες προκύπτουν από την 
κρίση της COVID-19 ή από τη 
διαδικασία ενεργειακής μετάβασης·

_________________ _________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 
187 της 26.6.2014, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 
187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 563
Mathilde Androuët
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής16·

γ) τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής16, εξαιρουμένων εκείνων που 
τηρούν τους στόχους της κλιματικής 
ουδετερότητας και αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες λόγω της υγειονομικής κρίσης·

_________________ _________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 
187 της 26.6.2014, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 
187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. fr

Τροπολογία 564
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής16·

γ) τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής16, εκτός εάν εξουσιοδοτούνται 
δυνάμει των ισχυόντων ενωσιακών 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις·

_________________ _________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 
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187 της 26.6.2014, σ. 1). 187 της 26.6.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 565
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

We suggest to extend the scope of JTF support by the inclusion of investments in natural gas 
infrastructure. Without these investments, many Member States and EU regions will not be 
able to make progress in the transformation process (for example, Poland's gasification rate 
is only 58%, and the country does not use nuclear energy like many other Member States do). 
Moreover, we would like to point that the construction of the article makes it impossible to 
invest in the development of new technologies related to carbon, for instance hydrogen. It is 
profitable to further develop technologies and solutions in the area of carbon chemistry which 
would be in line with circular economy provisions as well as a reduction of CO2 emissions.

Τροπολογία 566
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων, με εξαίρεση:
i) επενδύσεις για την αντικατάσταση των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων θέρμανσης 
με εγκαταστάσεις θέρμανσης αερίου·
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ii) επενδύσεις στη μεταφορά και διανομή 
φυσικού αερίου ως αντικαταστάτη του 
άνθρακα· και
iii) επενδύσεις σε καθαρά οχήματα, όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2009/33/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α·
_________________
1α Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την 
προώθηση καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων οδικών 
μεταφορών (ΕΕ L 120 της 15.5.2009, 
σ. 5).

Or. en

Τροπολογία 567
Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση, τη μεταφορά, τη 
διαβίβαση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων νέων 
ορυχείων ή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 
που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα αντί 
παρωχημένων εγκαταστάσεων, 
εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων 
τηλεθέρμανσης σε περιοχές εξόρυξης 
άνθρακα που βρίσκονται σε μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 568
Martina Michels, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ 

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση, τη μεταφορά, τη 
διαβίβαση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων νέων 
ορυχείων ή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 
που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα αντί 
παρωχημένων εγκαταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 569
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων, με την εξαίρεση επενδύσεων 
που σχετίζονται με τη διανομή ή την 
καύση φυσικού αερίου για μια 
μεταβατική περίοδο·

Or. en

Τροπολογία 570
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων 
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εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους 
εν λόγω τομείς και έχουν χαμηλές 
εκπομπές CO2 συγκριτικά με τον δείκτη 
αναφοράς του ΣΕΔΕ της ΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

We would welcome this addition in Article 5 that would clarify the inclusions in the scope of 
support, so as not to exclude companies that carry out activities in the broadly understood 
sector of the processing of products derived from fossil fuels. For instance, if a company 
dealing with propane processing, which has low CO2 emissions in its production technology, 
would like to implement an investment, e.g. in renewable energy sources: due to the wording 
of the proposed regulation, the operation in this sector could be excluded, which would not be 
conducive to low-emission transformation. Therefore, we would like to propose modifying this 
provision or clarifying it to the effect that companies operating in this sector that are 
characterised by low CO2 emissions (low GHG index) are not excluded from the scope of 
support.

Τροπολογία 571
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων που δεν μεταφράζονται σε 
καθαρή μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου·

Or. es

Τροπολογία 572
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων, εκτός των επενδύσεων που 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχείο δ α)·

Or. en

Τροπολογία 573
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Ibán García Del 
Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González Casares, Lina 
Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
εξόρυξη, την παραγωγή, την επεξεργασία, 
τη διανομή, την αποθήκευση ή την καύση 
ορυκτών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος 
νέων ορυχείων·

Or. es

Τροπολογία 574
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις που σχετίζονται άμεσα 
ή έμμεσα με την αναζήτηση, την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
τη μεταφορά, την αποθήκευση ή την 
καύση ορυκτών καυσίμων,
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Or. en

Τροπολογία 575
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων, εκτός από το φυσικό αέριο·

Or. it

Τροπολογία 576
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 577
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 578
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 579
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 580
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

δ α) επενδύσεις που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
την αποθήκευση ή την καύση 
βιοκαυσίμων που δεν θεωρούνται 
«προηγμένα βιοκαύσιμα» σύμφωνα με 
την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 581
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) την επεξεργασία, τη διανομή, την 
αποθήκευση ή την καύση ορυκτών 
καυσίμων, εξαιρουμένων των 
δραστηριοτήτων που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία ζ α) έως 
ζ ε)·

Or. en

Αιτιολόγηση

We suggest to extend the scope of JTF support by the inclusion of investments in natural gas 
infrastructure. Without these investments, many Member States and EU regions will not be 
able to make progress in the transformation process (for example, Poland's gasification rate 
is only 58%, and the country does not use nuclear energy like many other Member States do). 
Moreover, we would like to point that the construction of the article makes it impossible to 
invest in the development of new technologies related to carbon, for instance hydrogen. It is 
profitable to further develop technologies and solutions in the area of carbon chemistry which 
would be in line with circular economy provisions as well as reduction of CO2 emissions.

Τροπολογία 582
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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



PE652.417v01-00 166/173 AM\1205768EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) επενδύσεις που παρατείνουν ή 
διατηρούν την εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα·

Or. fr

Τροπολογία 583
Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) επενδύσεις στην παραγωγή 
ενέργειας που βασίζεται στη βιομάζα, 
όπως ξύλινα συσσωματώματα (pellet)·

Or. en

Τροπολογία 584
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 585
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. sl

Τροπολογία 586
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) επενδύσεις σε ευρυζωνικές 
υποδομές σε περιοχές στις οποίες 
υπάρχουν τουλάχιστον δύο ευρυζωνικά 
δίκτυα ισότιμης κατηγορίας. Αυτή η 
εξαίρεση δεν ισχύει για νησιωτικές, 
απομονωμένες και αραιοκατοικημένες 
περιοχές όπου απαιτούνται νέες 
μεμονωμένες υποδομές υψηλής 
ταχύτητας για να φτάσουν σε 
μεμονωμένα νοικοκυριά.

Or. en

Τροπολογία 587
Nora Mebarek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) επενδύσεις σε ευρυζωνικές 
υποδομές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την προτεινόμενη τροπολογία στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α), 
β), γ) και ε), προτείνεται να εξαιρούνται οι δραστηριότητες οικονομικής αναζωογόνησης από το 
πεδίο εφαρμογής της στήριξης, ούτως ώστε οι πόροι του ΤΔΜ να επικεντρωθούν στα κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά ζητήματα που εγείρει η μετάβαση. Οι δραστηριότητες οικονομικής 
αναζωογόνησης χρειάζονται ισχυρότερη χρηματοδοτική στήριξη από τον προβλεπόμενο 
προϋπολογισμό του ΤΔΜ και μπορούν να υποστηριχθούν από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ 
(Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΕΤΠΑ, Invest EU κτλ.).

Τροπολογία 588
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 
στοιχείο δ) και κατόπιν έγκρισης από την 
Επιτροπή, οι επενδύσεις που σχετίζονται 
με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη 
διανομή, τη μεταφορά, την αποθήκευση ή 
την καύση φυσικού αερίου λαμβάνουν 
στήριξη από το ΤΔΜ υπό τους 
ακόλουθους σωρευτικούς όρους:
- οι επενδύσεις αφορούν τη μετασκευή 
και/ή αντικατάσταση υφιστάμενων 
υποδομών μεγαλύτερης έντασης 
άνθρακα·
- οι υποστηριζόμενες υποδομές 
συνδυάζονται με την ικανότητα 
παραγωγής ανανεώσιμων και άλλων 
μορφών ενέργειας με ουδέτερο ισοζύγιο 
ανθρακούχων εκπομπών·
- η παρέκκλιση χρησιμοποιείται και 
επιτρέπεται για τους σκοπούς της 
μεταβατικής περιόδου έως το 2050.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, χρειαζόμαστε περισσότερες 
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επενδύσεις για να υπάρξει ομαλή και δίκαιη μετάβαση από τον άνθρακα στην πράσινη 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου, φαίνεται 
αδύνατον να βασιζόμαστε μόνο στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ως εκ 
τούτου πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικό αέριο μόνο για τη 
μεταβατική περίοδο ως πηγή ενέργειας. Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές στον τομέα των 
μεταφορών, πρέπει να περάσουν και οι επιβατικές και οι εμπορευματικές μεταφορές στην 
ηλεκτροκίνηση και σε εναλλακτικά καύσιμα. Εφόσον οι μεταφορές θα εξαρτώνται περισσότερο 
από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χρειαζόμαστε ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Τροπολογία 589
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Rovana Plumb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν χορηγείται στήριξη σε 
δραστηριότητες σε περιφέρειες επιπέδου 
NUTS 2 όπου έχει προγραμματιστεί κατά 
τη διάρκεια του προγράμματος άνοιγμα 
νέων ορυχείων άνθρακα, λιγνίτη ή 
ασφαλτούχου σχιστόλιθου ή εξόρυξης 
τύρφης, ή επανέναρξη λειτουργίας 
ορυχείου άνθρακα, λιγνίτη ή 
ασφαλτούχου σχιστόλιθου ή εξόρυξης 
τύρφης που είχε παροπλιστεί προσωρινά.

Or. en

Τροπολογία 590
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) παραγωγικές επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις διαφορετικές από τις ΜΜΕ, 
οι οποίες συνεπάγονται τη μεταφορά 
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θέσεων εργασίας, κεφαλαίου και 
διαδικασιών παραγωγής από ένα κράτος 
μέλος σε άλλο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το ΤΔΜ δεν πρέπει να οδηγήσει σε μετεγκατάσταση των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 591
Erik Bergkvist

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) επενδύσεις σε έργα που δεν τηρούν 
τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας στον 
τόπο εργασίας για τους εργαζόμενους·

Or. en

Τροπολογία 592
Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για 
την επεξεργασία υπολειμματικών 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
παραγωγής ενέργειας από απόβλητα.

Or. en

Τροπολογία 593
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας υπολειμματικών 
αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 594
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ 

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας απορριμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 595
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Ibán García Del 
Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González Casares, Lina 
Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν χορηγείται καμία ενίσχυση στις 
δραστηριότητες μιας περιφέρειας NUTS 
2 όπου, κατά τη διάρκεια ισχύος του 
προγράμματος και βάσει εδαφικού 
σχεδίου δίκαιης μετάβασης, προβλέπεται 
το άνοιγμα νέου ανθρακωρυχείου, 
λιγνιτωρυχείου ή ορυχείου πετρελαιούχου 
σχιστόλιθου ή εγκατάστασης εξόρυξης 
τύρφης ή η επαναλειτουργία 
ανθρακωρυχείου, λιγνιτωρυχείου ή 
ορυχείου πετρελαιούχου σχιστόλιθου ή 
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εγκατάστασης εξόρυξης τύρφης που 
είχαν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Or. es

Τροπολογία 596
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός 3 μηνών από την επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/... [κανονισμός για 
την ταξινόμηση] ώστε να καλύπτει 
δραστηριότητες που βλάπτουν σημαντικά 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η 
Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση του 
παρόντος άρθρου για να εξασφαλίσει ότι 
το ΤΔΜ δεν υποστηρίζει καμία 
δραστηριότητα που βλάπτει σημαντικά 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 597
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) οποιαδήποτε επιχείρηση 
συνεπάγεται δραστηριότητες εξόρυξης 
ορυκτών καυσίμων, ή παραγωγής 
τύρφης, συμπεριλαμβανομένης της 
επανέναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων 
εξόρυξης που είχαν παροπλιστεί 
προσωρινά·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης δεν θα πρέπει να στηρίζει επενδύσεις σε οποιοδήποτε στάδιο του 
κύκλου ζωής των ορυκτών καυσίμων.

Τροπολογία 598
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε γ) επενδύσεις σε έργα που δεν τηρούν 
τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας στον 
τόπο εργασίας για τους εργαζόμενους·

Or. en


