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Τροπολογία 599
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για 
τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
βρίσκονται τα οικεία εδάφη, με βάση τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος 
προγράμματος ή τροποποίησης 
προγράμματος. Οι πόροι που 
προγραμματίζονται λαμβάνουν τη μορφή 
ενός ή περισσότερων ειδικών 
προγραμμάτων ή μίας ή περισσότερων 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος.

Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για 
τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
βρίσκονται τα οικεία εδάφη, με βάση τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος 
προγράμματος ή τροποποίησης 
προγράμματος. Οι πόροι που 
προγραμματίζονται λαμβάνουν τη μορφή 
μίας ή περισσότερων προτεραιοτήτων στο 
πλαίσιο ενός προγράμματος με τη στήριξη 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) ή του 
Ταμείου Συνοχής ή ενός ή περισσότερων 
ειδικών προγραμμάτων όπου 
αντικειμενικές συνθήκες αιτιολογούν μια 
τέτοια ενέργεια. Ο προγραμματισμός των 
πόρων του ΤΔΜ θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) [νέος ΚΚΔ] και θα διασφαλίζει την 
άμεση συμμετοχή των αρχών των 
στοχευμένων εδαφών σε επίπεδο NUTS2 
ή NUTS3, μέσω της κατανομής πόρων 
μέσω περιφερειακών προγραμμάτων, 
όπου εφαρμόζονται παρόμοια 
προγράμματα ή της λειτουργίας 
ολοκληρωμένων εδαφικών εργαλείων που 
ορίζονται στα άρθρα 22 έως 28 του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 600
Tonino Picula

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

Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για 
τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
βρίσκονται τα οικεία εδάφη, με βάση τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος 
προγράμματος ή τροποποίησης 
προγράμματος. Οι πόροι που 
προγραμματίζονται λαμβάνουν τη μορφή 
ενός ή περισσότερων ειδικών 
προγραμμάτων ή μίας ή περισσότερων 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος.

Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για 
τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
βρίσκονται τα οικεία εδάφη, με βάση τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος 
προγράμματος ή τροποποίησης 
προγράμματος. Οι πόροι που 
προγραμματίζονται λαμβάνουν τη μορφή 
ενός ή περισσότερων ειδικών 
προγραμμάτων ή μίας ή περισσότερων 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος. Ο προγραμματισμός των 
πόρων του ΤΔΜ θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) [νέος ΚΚΔ] και θα διασφαλίζει την 
άμεση συμμετοχή των αρχών των 
στοχευμένων εδαφών σε επίπεδο NUTS2 
ή NUTS3, μέσω της κατανομής πόρων 
μέσω περιφερειακών προγραμμάτων, 
όπου εφαρμόζονται παρόμοια 
προγράμματα ή της λειτουργίας 
ολοκληρωμένων εδαφικών εργαλείων που 
ορίζονται στα άρθρα 22 έως 28 του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 601
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για 
τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
βρίσκονται τα οικεία εδάφη, με βάση τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος 
προγράμματος ή τροποποίησης 
προγράμματος. Οι πόροι που 
προγραμματίζονται λαμβάνουν τη μορφή 

Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για 
τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
βρίσκονται τα οικεία εδάφη, με βάση τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος 
προγράμματος ή τροποποίησης 
προγράμματος, εκτός από τροποποιήσεις 
σχετικά με τους πυλώνες 2 ή 3 του 
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ενός ή περισσότερων ειδικών 
προγραμμάτων ή μίας ή περισσότερων 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος.

Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Οι 
πόροι που προγραμματίζονται λαμβάνουν 
τη μορφή ενός ή περισσότερων ειδικών 
προγραμμάτων ή μίας ή περισσότερων 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι το σχέδιο ενδέχεται να υποβληθεί σε αναθεώρηση κατά την 
εφαρμογή του, ιδίως σε σχέση με τους πυλώνες 2 και 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης.

Τροπολογία 602
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για 
τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
βρίσκονται τα οικεία εδάφη, με βάση τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος 
προγράμματος ή τροποποίησης 
προγράμματος. Οι πόροι που 
προγραμματίζονται λαμβάνουν τη μορφή 
ενός ή περισσότερων ειδικών 
προγραμμάτων ή μίας ή περισσότερων 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος.

Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για 
τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
βρίσκονται τα οικεία εδάφη, με βάση τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
εγκρίνονται από την Επιτροπή, σε 
διαβούλευση με την ΕΤΕπ, ανάλογα με 
τον ρόλο της στους άλλους πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης 
(ΜΔΜ), ως μέρος προγράμματος ή 
τροποποίησης προγράμματος. Οι πόροι 
που προγραμματίζονται λαμβάνουν τη 
μορφή ενός ή περισσότερων ειδικών 
προγραμμάτων ή μίας ή περισσότερων 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 603
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για 
τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
βρίσκονται τα οικεία εδάφη, με βάση τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος 
προγράμματος ή τροποποίησης 
προγράμματος. Οι πόροι που 
προγραμματίζονται λαμβάνουν τη μορφή 
ενός ή περισσότερων ειδικών 
προγραμμάτων ή μίας ή περισσότερων 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος.

Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για 
τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
βρίσκονται τα οικεία εδάφη, με βάση τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος 
προγράμματος ή τροποποίησης 
προγράμματος. Οι πόροι που 
προγραμματίζονται λαμβάνουν τη μορφή 
ενός ή περισσότερων ειδικών 
προγραμμάτων ή μίας ή περισσότερων 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος που καλύπτεται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) ../... [νέος ΚΚΔ].

Or. it

Τροπολογία 604
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για 
τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
βρίσκονται τα οικεία εδάφη, με βάση τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος 
προγράμματος ή τροποποίησης 
προγράμματος. Οι πόροι που 
προγραμματίζονται λαμβάνουν τη μορφή 
ενός ή περισσότερων ειδικών 
προγραμμάτων ή μίας ή περισσότερων 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος.

Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για 
τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
βρίσκονται τα οικεία εδάφη, με βάση τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος 
προγράμματος ή τροποποίησης 
προγράμματος. Οι πόροι που 
προγραμματίζονται λαμβάνουν τη μορφή 
ενός ή περισσότερων ειδικών 
προγραμμάτων ή μίας ή περισσότερων 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος που καλύπτεται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 605
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Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για 
τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
βρίσκονται τα οικεία εδάφη, με βάση τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος 
προγράμματος ή τροποποίησης 
προγράμματος. Οι πόροι που 
προγραμματίζονται λαμβάνουν τη μορφή 
ενός ή περισσότερων ειδικών 
προγραμμάτων ή μίας ή περισσότερων 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος.

Οι πόροι του ΤΔΜ προγραμματίζονται για 
τις κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
βρίσκονται τα οικεία εδάφη ή οι οικείες 
οικονομικές δραστηριότητες, με βάση τα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος 
προγράμματος ή τροποποίησης 
προγράμματος. Οι πόροι που 
προγραμματίζονται λαμβάνουν τη μορφή 
ενός ή περισσότερων ειδικών 
προγραμμάτων ή μίας ή περισσότερων 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 606
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα.

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα ή 
οποιαδήποτε τροποποίησή του μόνον υπό 
τον όρο ότι:

– η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
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δεόντως· και
– το οικείο εδαφικό σχέδιο δίκαιης 
μετάβασης συνάδει με το εθνικό σχέδιο 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους για 
την ενέργεια και το κλίμα· και
– το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει 
συμπεριλάβει στο εθνικό σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα στόχους ή οράματα 
για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050 ή νωρίτερα.

Or. en

Τροπολογία 607
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα.

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης ορίζει μια νομικά 
δεσμευτική ημερομηνία σταδιακής 
κατάργησης και συνάδει με τη δέσμευση 
της Ένωσης και των κρατών μελών να 
περιορίσουν την αύξηση της παγκόσμιας 
θερμοκρασίας κατά 1,5°C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, τον στόχο 
κλιματικής ουδετερότητας της Ένωσης, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2020/… [ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα] 
και το εθνικό σχέδιο του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους για την ενέργεια και το 
κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 608
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Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα.

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης δεσμεύεται στους 
στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού 
και τον στόχο της ΕΕ για κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050 και συνάδει με 
το εθνικό σχέδιο του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους για την ενέργεια και το 
κλίμα και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 609
Nora Mebarek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα.

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα και 
με τους δείκτες αναφοράς για την 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 
κλίμα το 2030 που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 11 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999 και κλιματικής 
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ουδετερότητας έως το 2050, 
συμπεριλαμβανομένου 
χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή 
κατάργηση των δραστηριοτήτων που 
εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έως την ενδιάμεση επανεξέταση των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ), 
τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να επωφελούνται από 
απροσδόκητα αποτελέσματα βασιζόμενα σε ΕΣΕΚ που δεν συνάδουν με τους στόχους που έθεσε 
η Ένωση για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. Η σταδιακή κατάργηση των 
δραστηριοτήτων που εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα ή/και ο αναμενόμενος βαθμός απαλλαγής 
από τις ανθρακούχες εκπομπές θα πρέπει να περιγράφεται με αρκετά ακριβή τρόπο, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η παρακολούθηση και η συνέπεια μεταξύ των στόχων και των 
αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων.

Τροπολογία 610
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα.

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα και 
με τα στάδια που καθιστούν δυνατή την 
επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ 
για το 2030 και της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος 
για την έξοδο των δραστηριοτήτων που 
εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα.

Or. fr
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Τροπολογία 611
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα.

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα ή 
τροποποίηση προγράμματος μόνον όταν η 
ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα και 
τυχόν συστάσεις της Επιτροπής σύμφωνα 
με το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999 για τη Διακυβέρνηση της 
Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για 
το Κλίμα και τις μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης πρέπει να είναι συμβατό με 
τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και τη σχετική μακροπρόθεσμη στρατηγική τους, 
δεδομένου ότι συζητάμε ένα σενάριο για το 2040. Η συμβατότητα θα πρέπει να απορρέει όχι 
μόνο από την τελευταία έκδοση του σχεδίου, αλλά και από τις συστάσεις της Επιτροπής για τα 
σχέδια αυτά, όταν δεν είναι αρκετά φιλόδοξα για να επιτύχουν τους στόχους τους οποίους 
προορίζονταν να επιτύχουν σύμφωνα με την επαναληπτική διαδικασία που ορίζεται στον 
κανονισμό για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης.

Τροπολογία 612
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα.

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα, 
καθώς και με τις υφιστάμενες οικείες 
περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές.

Or. en

Τροπολογία 613
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα.

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα, τον 
στόχο για κλιματική ουδετερότητα έως το 
2050, τους ενδιάμεσους στόχους για το 
2030 και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 614
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο 
εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης, 
αιτιολογείται δεόντως και το οικείο 
εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης 
συνάδει με το εθνικό σχέδιο του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους για την 
ενέργεια και το κλίμα.

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα όταν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τη διαδικασία 
μετάβασης προσδιορίζονται στο οικείο 
εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης και 
όταν το εν λόγω σχέδιο δίκαιης μετάβασης 
συνάδει με το εθνικό σχέδιο του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους για την 
ενέργεια και το κλίμα. Αν η Επιτροπή 
απορρίψει το πρόγραμμα για 
οποιονδήποτε λόγο, πρέπει πάντα να 
αιτιολογεί δεόντως και να εξηγεί την 
απόφασή της.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Η επανειλημμένη αιτιολόγηση και επιβεβαίωση της τεκμηρίωσης είναι απλώς μια πρόσθετη 
διοικητική επιβάρυνση, η οποία θα παρατείνει τις διαδικασίες, θα εμποδίσει τη συγκέντρωση 
κεφαλαίων και θα περιορίσει τον αντίκτυπο των μέτρων.

Τροπολογία 615
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα.

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα ή μια 
τροπολογία του προγράμματος μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τη 
διαδικασία μετάβασης, τα οποία 
περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα και 
με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Or. it
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Τροπολογία 616
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο 
εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης, 
αιτιολογείται δεόντως και το οικείο 
εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης 
συνάδει με το εθνικό σχέδιο του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους για την 
ενέργεια και το κλίμα.

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης 
συνάδει με το εθνικό σχέδιο του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους για την 
ενέργεια και το κλίμα.

Or. fr

Τροπολογία 617
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης συνάδει με το εθνικό 
σχέδιο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την ενέργεια και το κλίμα.

Η Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα μόνον 
όταν η ταυτοποίηση των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο οικείο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, αιτιολογείται 
δεόντως και το οικείο εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης είναι σύμφωνο με το 
εθνικό σχέδιο του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους για την ενέργεια και το 
κλίμα.

Or. en



AM\1205769EL.docx 15/170 PE652.418v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Από τη μία πλευρά, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να στείλουν την τελική έκδοση του ΕΣΕΚ στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος του 2019, και από την άλλη πλευρά, η πρόταση για τον 
κανονισμό ΤΔΜ δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο. Οι αλλαγές στην τελική έκδοση του ΕΣΕΚ θα 
προκαλέσουν καθυστερήσεις στην εφαρμογή προγραμμάτων που υποστηρίζονται από τα 
κονδύλια του ΤΔΜ.

Τροπολογία 618
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όσα κράτη μέλη δεν έχουν 
μακροπρόθεσμη στρατηγική η οποία 
θέτει τον στόχο επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2040, 
αποδεσμεύεται μόνο το 50 % των εθνικών 
κονδυλίων τους, ενώ το υπόλοιπο 50 % 
διατίθεται μόλις εγκρίνουν τον εν λόγω 
στόχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός σαφούς χρονοδιαγράμματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχεδιασμό και 
τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης. Χωρίς σαφή δέσμευση για την κλιματική ουδετερότητα, 
σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, υπάρχει ωστόσο υψηλός κίνδυνος να 
εξακολουθήσουν να καταβάλλονται προσπάθειες για την ενίσχυση του status quo ή για την 
καθυστέρηση της μετάβασης, αντίθετα προς τα συμφέροντα της διασφάλισης μιας δίκαιης 
μετάβασης και της οικονομικής διαφοροποίησης.

Τροπολογία 619
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για όσα κράτη μέλη δεν έχουν 
μακροπρόθεσμη στρατηγική η οποία 
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θέτει τον στόχο επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050, 
αποδεσμεύεται μόνο το 50 % των εθνικών 
κονδυλίων τους, ενώ το υπόλοιπο 50 % 
διατίθεται μόλις εγκρίνουν τον εν λόγω 
στόχο.

Or. en

Τροπολογία 620
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη 
δεσμευτεί σε εθνικό στόχο κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050, η Επιτροπή 
περιορίζει την εθνική κατανομή στο 
50 %, ενώ το υπόλοιπο 50 % τίθεται στη 
διάθεση των εν λόγω κρατών μελών μόλις 
εγκριθεί ο συγκεκριμένος στόχος.

Or. en

Τροπολογία 621
Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνο πράξεις στα προσδιορισθέντα 
εδάφη είναι επιλέξιμες για υποστήριξη.

Or. en

Τροπολογία 622
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21α] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το 
σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι 
τουλάχιστον μιάμιση φορά το ποσό της 
υποστήριξης του ΤΔΜ στην 
προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν υπερβαίνει 
το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται εθελοντικά σύμφωνα με το 
άρθρο [21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ]. Το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ 
και του ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ δεν υπερβαίνει 
το 60 % του ποσού της υποστήριξης του 
ΤΔΜ στην προτεραιότητα αυτή. Η 
μεταφορά εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
της εξασφάλισης επαρκούς 
χρηματοδότησης των προτεραιοτήτων 
στο πλαίσιο των ΕΚΠΑ και ΕΚΤ+. Σε 
καμία περίπτωση οι πόροι που 
μεταφέρονται είτε από το ΕΤΠΑ είτε από 
το ΕΚΤ+ δεν υπερβαίνουν το 20 % των 
αντίστοιχων κονδυλίων του ΕΤΠΑ και 
του ΕΚΤ+ για το οικείο κράτος μέλος.

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).

Τροπολογία 623
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 
[21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. 
Το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι 
τουλάχιστον μιάμιση φορά το ποσό της 
υποστήριξης του ΤΔΜ στην 
προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν υπερβαίνει 
το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 624
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 
[21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. 
Το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι 
τουλάχιστον μιάμιση φορά το ποσό της 
υποστήριξης του ΤΔΜ στην 
προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν υπερβαίνει 
το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 625
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 
[21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. 
Το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι 
τουλάχιστον μιάμιση φορά το ποσό της 
υποστήριξης του ΤΔΜ στην 
προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν υπερβαίνει 
το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 626
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 
[21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. 
Το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι 
τουλάχιστον μιάμιση φορά το ποσό της 
υποστήριξης του ΤΔΜ στην 
προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν υπερβαίνει 
το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη.
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Or. it

Τροπολογία 627
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 
[21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. 
Το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι 
τουλάχιστον μιάμιση φορά το ποσό της 
υποστήριξης του ΤΔΜ στην 
προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν υπερβαίνει 
το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Απαιτείται περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τη συμπερίληψη πόρων του ΤΔΜ. Αυτό θα 
διευκολύνει την προσαρμογή στις ανάγκες και τις δυνατότητες, καθώς και την ικανότητα 
απορρόφησης προκαθορισμένων περιφερειών έντασης άνθρακα.

Τροπολογία 628
Christian Doleschal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ μπορεί να περιλαμβάνει/-ουν 
τους πόρους του ΤΔΜ που αποτελούνται 
από το σύνολο ή μέρος των κονδυλίων του 
ΤΔΜ για τα κράτη μέλη. Η μεταφορά 
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μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 
[21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. 
Το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι 
τουλάχιστον μιάμιση φορά το ποσό της 
υποστήριξης του ΤΔΜ στην 
προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν υπερβαίνει 
το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

χρημάτων από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ 
προς το ΤΔΜ πρέπει να αποκλειστεί.

Or. en

Τροπολογία 629
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21α] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το 
σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι τουλάχιστον 
μιάμιση φορά το ποσό της υποστήριξης 
του ΤΔΜ στην προτεραιότητα αυτή, αλλά 
δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό της εν 
λόγω υποστήριξης.

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21α] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το 
σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι τουλάχιστον 
μιάμιση φορά το ποσό της υποστήριξης 
του ΤΔΜ στην προτεραιότητα αυτή, αλλά 
δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό της εν 
λόγω υποστήριξης, ενώ παράλληλα 
εξασφαλίζεται η προσθετικότητα των 
πόρων που προέρχονται από το ΤΔΜ 
όσον αφορά τη χρηματοδότηση που 
λαμβάνει κάθε περιφέρεια με το συνήθη 
τρόπο από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+.

Or. es

Τροπολογία 630
Tom Berendsen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21α] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το 
σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι τουλάχιστον 
μιάμιση φορά το ποσό της υποστήριξης 
του ΤΔΜ στην προτεραιότητα αυτή, αλλά 
δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό της εν 
λόγω υποστήριξης.

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21α] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το 
σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι τουλάχιστον 
μιάμιση φορά το ποσό της υποστήριξης 
του ΤΔΜ στην προτεραιότητα αυτή, αλλά 
δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό της εν 
λόγω υποστήριξης. Οι πόροι που 
μεταφέρονται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ 
διατηρούν τους αρχικούς τους στόχους.

Or. en

Τροπολογία 631
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21α] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το 
σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι 
τουλάχιστον μιάμιση φορά το ποσό της 
υποστήριξης του ΤΔΜ στην 
προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν υπερβαίνει 
το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και σε εθελοντική μόνο βάση 
τους πόρους που μεταφέρονται σύμφωνα 
με το άρθρο [21α] του κανονισμού (ΕΕ) 
[νέος ΚΚΔ].



AM\1205769EL.docx 23/170 PE652.418v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 632
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή 
προτεραιότητες του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-
ουν τους πόρους του ΤΔΜ που 
αποτελούνται από το σύνολο ή μέρος των 
κονδυλίων του ΤΔΜ για τα κράτη μέλη και 
τους πόρους που μεταφέρονται σύμφωνα 
με το άρθρο [21α] του κανονισμού (ΕΕ) 
[νέος ΚΚΔ]. Το σύνολο των πόρων του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ που μεταφέρονται 
στην προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι 
τουλάχιστον μιάμιση φορά το ποσό της 
υποστήριξης του ΤΔΜ στην 
προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν υπερβαίνει 
το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

2. Τα προγράμματα ή οι 
προτεραιότητες του ΤΔΜ 
χρηματοδοτούνται από τους πόρους του 
ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο ή 
μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21 
παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 633
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 
[21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. 
Το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι 

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν να τα συμπληρώσουν με τους 
οικείους πόρους του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+. 
Σε αυτήν την περίπτωση, οι εν λόγω 
πόροι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα 
επίπεδα της θεματικής συγκέντρωσης του 



PE652.418v01-00 24/170 AM\1205769EL.docx

EL

τουλάχιστον μιάμιση φορά το ποσό της 
υποστήριξης του ΤΔΜ στην 
προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν υπερβαίνει 
το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+.

Or. en

Τροπολογία 634
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21α] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το 
σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι τουλάχιστον 
μιάμιση φορά το ποσό της υποστήριξης 
του ΤΔΜ στην προτεραιότητα αυτή, αλλά 
δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό της εν 
λόγω υποστήριξης.

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη. Μπορούν να συμπληρωθούν 
από τους πόρους που μεταφέρονται σε 
εθελοντική βάση σύμφωνα με το άρθρο 
[21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. 
Το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι τουλάχιστον 
ίσο με το ποσό της υποστήριξης του ΤΔΜ 
στην προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν 
υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεωτικές μεταφορές από τις φτωχότερες περιφέρειες οι οποίες ωφελούνται από την 
πολιτική συνοχής σε αυτές που πλήττονται περισσότερο από τον μετασχηματισμό μειώνουν 
υπερβολικά τον προϋπολογισμό της πολιτικής συνοχής. Οι μεταφορές θα πρέπει να είναι 
εθελοντικές και το ποσό να μειώνεται έναντι επιδοτήσεων ίσων με αυτές του ΤΔΜ.

Τροπολογία 635
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21α] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το 
σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι 
τουλάχιστον μιάμιση φορά το ποσό της 
υποστήριξης του ΤΔΜ στην 
προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν υπερβαίνει 
το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ μπορεί να περιλαμβάνει/-ουν 
τους πόρους του ΤΔΜ που αποτελούνται 
από το σύνολο ή μέρος των κονδυλίων του 
ΤΔΜ για τα κράτη μέλη και τους πόρους 
που μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 
[21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. 
Το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι, κατά 
περίπτωση, ίσο με το ποσό της 
υποστήριξης του ΤΔΜ στην 
προτεραιότητα αυτή. Το μερίδιο του 
ΕΚΤ+ στο σύνολο των πόρων που 
μεταφέρονται δεν υπερβαίνει το 20 %.

Or. en

Τροπολογία 636
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21α] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το 
σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι 
τουλάχιστον μιάμιση φορά το ποσό της 
υποστήριξης του ΤΔΜ στην 
προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν υπερβαίνει 
το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται εθελοντικά σύμφωνα με το 
άρθρο [21α] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ]. Το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ 
και του ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι έως και το 
τριπλάσιο του ποσού της υποστήριξης του 
ΤΔΜ στην προτεραιότητα αυτή.

Or. en
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Τροπολογία 637
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21α] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το 
σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι τουλάχιστον 
μιάμιση φορά το ποσό της υποστήριξης 
του ΤΔΜ στην προτεραιότητα αυτή, αλλά 
δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό της εν 
λόγω υποστήριξης.

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21α] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το 
σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι τουλάχιστον 
ίσο με το 0,8 του ποσούτης υποστήριξης 
του ΤΔΜ στην προτεραιότητα αυτή, αλλά 
δεν υπερβαίνει το διπλάσιο ποσό της εν 
λόγω υποστήριξης.

Or. en

Τροπολογία 638
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21α] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το 
σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι 
τουλάχιστον μιάμιση φορά το ποσό της 

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
μεταφέρουν σύμφωνα με το άρθρο [21α] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το 
ποσό των πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ 
που πρόκειται να μεταφερθούν στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ δεν υπερβαίνει 
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υποστήριξης του ΤΔΜ στην 
προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν υπερβαίνει 
το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

μιάμιση φορά το ποσό της υποστήριξης 
του ΤΔΜ στην προτεραιότητα αυτή.

Or. en

Τροπολογία 639
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21α] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το 
σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι 
τουλάχιστον μιάμιση φορά το ποσό της 
υποστήριξης του ΤΔΜ στην 
προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν υπερβαίνει 
το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21α] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το 
σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ δεν υπερβαίνει 
το τριπλάσιο του ποσού της υποστήριξης 
του ΤΔΜ. Η μεταφορά είναι εθελοντική 
και υπόκειται σε απόφαση των κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 640
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21α] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το 
σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι τουλάχιστον 
μιάμιση φορά το ποσό της υποστήριξης 
του ΤΔΜ στην προτεραιότητα αυτή, αλλά 
δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό της εν 
λόγω υποστήριξης.

2. Η προτεραιότητα ή προτεραιότητες 
του ΤΔΜ περιλαμβάνει/-ουν τους πόρους 
του ΤΔΜ που αποτελούνται από το σύνολο 
ή μέρος των κονδυλίων του ΤΔΜ για τα 
κράτη μέλη και τους πόρους που 
μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο [21α] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Το 
σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στην 
προτεραιότητα του ΤΔΜ είναι τουλάχιστον 
το ήμισυ του ποσού της υποστήριξης του 
ΤΔΜ στην προτεραιότητα αυτή, αλλά δεν 
υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω 
υποστήριξης.

Or. en

Τροπολογία 641
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, το σύνολο ή μέρος 
των πόρων που μεταφέρονται από το 
ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ στην προτεραιότητα 
του ΤΔΜ μπορούν επίσης να 
προγραμματιστούν για περιφέρειες ή/και 
εδάφη εκτός από τα εδάφη που έχουν 
προσδιοριστεί ότι επηρεάζονται αρνητικά 
σε μεγαλύτερο βαθμό, υπό τον όρο ότι οι 
υποστηριζόμενες δραστηριότητες:
– συνδέονται άμεσα με τον ειδικό στόχο 
του ΤΔΜ όπως ορίζεται στο άρθρο 2 και 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των 
εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης, 
που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
7 και
– αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 
2 και
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– συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες 
που ωφελούν τα εδάφη που έχουν 
προσδιοριστεί ότι επηρεάζονται αρνητικά 
σε μεγαλύτερο βαθμό.

Or. en

Τροπολογία 642
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα 
πρέπει να λειτουργεί με την ίδια αρχή για 
την ένταση των ενισχύσεων με αυτήν που 
θεσπίστηκε από τη δέσμη μέτρων για την 
ενεργειακή μετάβαση της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων. Τα επιλέξιμα 
έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 
του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και 
συμβάλλουν στον ειδικό στόχο, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2, μπορούν να 
επωφεληθούν έως και το 75 % των 
συναφών δαπανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για την ένταση των ενισχύσεων που θεσπίστηκαν από τη δέσμη μέτρων για την 
ενεργειακή μετάβαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για το ΤΔΜ, για λόγους συνέπειας και για να καταστεί το ταμείο πιο αποτελεσματικό. Αυτό θα 
εξασφαλίσει ότι το ανώτατο επίπεδο ενίσχυσης θα αντιστοιχεί στο ανώτατο επίπεδο 
χρηματοδότησης του 75 %. Οι κανόνες για την ένταση των ενισχύσεων που περιλαμβάνονται 
στην πολιτική συνοχής ποικίλλουν ευρέως μεταξύ των περιφερειών στο ίδιο κράτος μέλος και 
μπορεί να καταστήσουν τη μεθοδολογία πιο επιρρεπή σε ακούσιες αρνητικές συνέπειες.

Τροπολογία 643
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι πόροι των κρατών μελών για τη 
συγχρηματοδότηση των εδαφικών 
σχεδίων δίκαιης μετάβασης εξαιρούνται 
από τον υπολογισμό του ελλείμματος του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 644
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα επιλέξιμα έργα που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και 
συμβάλλουν στον ειδικό στόχο, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2, μπορούν να 
επωφεληθούν έως και το 80% των 
συναφών δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 645
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με όλες τις αρμόδιες αρχές και τους 
κοινωνικούς εταίρους, ιδίως σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο των οικείων 
εδαφών σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], ένα ή 
περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
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1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/201417 
της Επιτροπής, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. Θα 
χρησιμοποιηθούν αντικειμενικά και 
διαφανή κριτήρια για να οριστούν οι 
στοχευμένες περιοχές και να 
προσδιοριστεί η κατανομή της 
χρηματοδότησης μεταξύ αυτών. Τα 
σχέδια δίκαιης μετάβασης θα 
εξασφαλίσουν συνοχή με τα σχετικά 
έγγραφα στρατηγικής, ειδικότερα με τις 
στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης (S3), 
κατά προτίμηση προσδιορίζοντας το 
πλαίσιο προτεραιοτήτων και τις 
διαδικασίες υλοποίησης, με τα ΕΣΕΚ και 
με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και τις υφιστάμενες 
περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές. 

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 646
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Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2066, της 
21ης Νοεμβρίου 2016, για την 
τροποποίηση των παραρτημάτων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής 
ονοματολογίας των εδαφικών 
στατιστικών μονάδων (NUTS)17. Τα εν 
λόγω εδάφη είναι εκείνα που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό με βάση 
τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
που απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

Οι επενδυτικοί τομείς και οι 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται από 
την Επιτροπή στο παράρτημα Δ των ανά 
χώρα εκθέσεων για το 2020 θα πρέπει να 
είναι ενδεικτικοί και να μην περιορίζουν 
τα κράτη μέλη ώστε να μπορούν να 
προτείνουν τομείς για στήριξη από το 
ΤΔΜ.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προσδιορίσουμε σωστά τα εδάφη που αντιστοιχούν στο επίπεδο 3 της κοινής 
ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα πιο 
πρόσφατα δεδομένα όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2066 της Επιτροπής, της 21ης 
Νοεμβρίου 2016, για την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μιας κοινής 
ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS).

Τροπολογία 647
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένων των δήμων, 
καθώς και με τους κοινωνικούς εταίρους, 
και, εάν υπάρχει, με το εποπτικό κεντρικό 
υπουργείο ή άλλο σχετικό όργανο, ένα ή 
περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
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μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. Μπορεί να 
εκτείνονται σε μια ευρύτερη περιοχή από 
εκείνη που εμπλέκεται άμεσα στην 
ανακαίνιση του εργοστασίου ή της 
βιομηχανικής διαδικασίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι η σύνδεσή τους 
προσδιορίζεται σαφώς στο ίδιο το σχέδιο.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σκεπτικό του τελευταίου μέρους αυτής της τροπολογίας έγκειται στην ανάγκη πρόβλεψης 
πιθανής αναντιστοιχίας σε τοπικό επίπεδο που απορρέει από εδαφικά δευτερογενή 
αποτελέσματα.

Τροπολογία 648
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
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θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση καθώς και οι 
ΕΑΠ όπως ορίζονται στο άρθρο 349 της 
ΣΛΕΕ, ιδίως με βάση τις αναμενόμενες 
απώλειες θέσεων εργασίας στην παραγωγή 
και χρήση ορυκτών καυσίμων και τις 
ανάγκες μετασχηματισμού των 
παραγωγικών διεργασιών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων με τη μεγαλύτερη ένταση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για 
την υλοποίηση των οικείων εδαφικών 
σχεδίων μετάβασης, κάθε ΕΑΠ λαμβάνει, 
βάσει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, 
πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 30 
εκατομμυρίων EUR.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. fr

Τροπολογία 649
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
όπως ορίζονται από την αρχή της 
εταιρικής σχέσης στο άρθρο 6 του 
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περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

κανονισμού (ΕΕ).../... [νέος ΚΚΔ], ένα ή 
περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και με βάση τη 
μετατροπή σε εναλλακτικές βιομηχανίες 
σε τομείς των οποίων τα προϊόντα 
επηρεάζονται από τη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα της ΕΕ.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 650
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

Η επενδυτική καθοδήγηση που 
προτείνεται από την Επιτροπή στο 
παράρτημα Δ των ανά χώρα εκθέσεων 
για το 2020 δεν θα πρέπει να περιορίζει 
τα κράτη μέλη να προτείνουν περιοχές 
και περιφέρειες για στήριξη από το ΤΔΜ.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να προσδιορίζουν τις περιφέρειες που θα 
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ήθελαν να υποστηρίξουν μέσω του ΤΔΜ. Τα κράτη μέλη έχουν πολύ πιο λεπτομερή κατανόηση 
σχετικά με την πραγματικότητα των περιφερειών τους.

Τροπολογία 651
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
καθώς και τοπικούς φορείς, ένα ή 
περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. Το εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί με τον στόχο κλιματικής 
ουδετερότητας για το 2050 και με τους 
ενδιάμεσους στόχους για το 2030, και να 
περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο σχέδιο 
σταδιακής κατάργησης του άνθρακα και 
άλλων δραστηριοτήτων έντασης 
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εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
_________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 652
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις περιφερειακές, τοπικές ή άλλες 
αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, ένα ή 
περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και 
τις επιπτώσεις στην εδαφική συνοχή που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
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αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, τα 
εδαφικά σχέδια θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τα ποσοστά ανεργίας 
στα επηρεαζόμενα εδάφη, καθώς και 
άλλες δημογραφικές προκλήσεις όπως η 
μείωση του πληθυσμού.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. es

Τροπολογία 653
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, όπου απαιτείται 
για τη διασφάλιση της 
συμπληρωματικότητας με τους άλλους 
πυλώνες του μηχανισμού δίκαιης 
μετάβασης, ένα ή περισσότερα εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης που καλύπτουν 
ένα ή περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
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μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 654
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, όπου απαιτείται 
για τη διασφάλιση της 
συμπληρωματικότητας με τους άλλους 
πυλώνες του μηχανισμού δίκαιης 
μετάβασης, ένα ή περισσότερα εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης που καλύπτουν 
ένα ή περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
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βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 655
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 1, 2 ή 3 της κοινής 
ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών 
μονάδων («περιφέρειες επιπέδου NUTS 
1», «περιφέρειες επιπέδου NUTS 2», 
«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
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μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. fr

Τροπολογία 656
Nora Mebarek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
σύμφωνα με τις αρχές του ευρωπαϊκού 
κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική 
σχέση, ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
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μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις ανάγκες προσαρμογής και τις 
αναμενόμενες απώλειες θέσεων εργασίας 
στην παραγωγή και χρήση ορυκτών 
καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου η υποστήριξη του ΤΔΜ να είναι δίκαιη και διαφανής, οι περιφερειακές, τοπικές 
και αστικές δημόσιες αρχές, τα συνδικάτα, οι εργοδότες, οι ΜΚΟ και άλλοι φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών που προωθούν θέματα όπως η κοινωνική ένταξη, η ισότητα των φύλων 
και η απαγόρευση των διακρίσεων θα εμπλακούν σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της 
εφαρμογής και της παρακολούθησης των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης. Εκτός αυτού, 
το επίκεντρο του κοινωνικού στόχου του ΤΔΜ θα πρέπει επίσης να αξιολογηθεί από την άποψη 
της απαλλαγής των θέσεων εργασίας από τις ανθρακούχες εκπομπές και όχι αποκλειστικά από 
την άποψη της καταστροφής θέσεων εργασίας.

Τροπολογία 657
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
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οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις ανάγκες προσαρμογής, 
εκσυγχρονισμού ή μετατροπής, ή τις 
αναμενόμενες απώλειες θέσεων εργασίας 
στην παραγωγή και χρήση ορυκτών 
καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. fr

Τροπολογία 658
Hannes Heide

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, σε 
πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της 
εταιρικής σχέσης, μαζί με τις αρμόδιες 
αρχές των οικείων εδαφών, καθώς και με 
τους κοινωνικούς εταίρους, ένα ή 
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οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές 
επιπτώσεις που απορρέουν από τη 
μετάβαση, ιδίως με βάση τις αναμενόμενες 
απώλειες θέσεων εργασίας στην παραγωγή 
και χρήση ορυκτών καυσίμων και τις 
ανάγκες μετασχηματισμού των 
παραγωγικών διεργασιών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων με τη μεγαλύτερη ένταση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 659
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων 
εδαφών, ένα ή περισσότερα εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης που καλύπτουν 

1. Οι αρχές των κρατών μελών 
καταρτίζουν, μαζί με τους αρμόδιους 
εταίρους των οικείων εδαφών, σύμφωνα 
με το άρθρο [6] του κανονισμού (ΕΕ) 
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ένα ή περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
που απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

[νέος ΚΚΔ], ένα ή περισσότερα εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης που καλύπτουν 
ένα ή περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2066 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 660
Álvaro Amaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 
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μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 868/2014 της Επιτροπής17, ή σε μέρη 
αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ. Τα εν 
λόγω εδάφη είναι εκείνα που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό με βάση 
τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
που απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

περιφερειακών αρχών και των σχετικών 
ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής 17 ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα με 
το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

_________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. pt

Τροπολογία 661
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις τοπικές και περιφερειακές 
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εδαφών, ένα ή περισσότερα εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης που καλύπτουν 
ένα ή περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

κυβερνήσεις των οικείων εδαφών, και 
σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης, ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 868/2014 της Επιτροπής17, ή σε μέρη 
αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ. Τα εν 
λόγω εδάφη είναι εκείνα που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό με βάση 
τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
που απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες ή πρόσφατες 
απώλειες θέσεων εργασίας στην παραγωγή 
και χρήση ορυκτών καυσίμων και τις 
ανάγκες μετασχηματισμού των 
παραγωγικών διεργασιών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων με τη μεγαλύτερη ένταση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 662
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
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ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση την αναμενόμενη προσαρμογή των 
εργαζομένων και τις αναμενόμενες 
απώλειες θέσεων εργασίας στην παραγωγή 
και χρήση ορυκτών καυσίμων και τις 
ανάγκες μετασχηματισμού των 
παραγωγικών διεργασιών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων με τη μεγαλύτερη ένταση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 663
Δημήτριος Παπαδημούλης, Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων 
εδαφών, ένα ή περισσότερα εδαφικά 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους 
κοινωνικούς εταίρους και όλα τα οικεία 
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σχέδια δίκαιης μετάβασης που καλύπτουν 
ένα ή περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

ενδιαφερόμενα μέρη των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 664
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, σε 
στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές 
των οικείων εδαφών, ένα ή περισσότερα 
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μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
καλύπτουν ένα ή περισσότερα 
επηρεαζόμενα εδάφη τα οποία 
αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 2 ή 3 της κοινής ονοματολογίας 
των εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 ή 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 868/2014 της Επιτροπής17, ή σε μέρη 
αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ. Τα εν 
λόγω εδάφη είναι εκείνα που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό με βάση 
τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
που απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 665
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές 
αρχές των οικείων εδαφών, ένα ή 



AM\1205769EL.docx 53/170 PE652.418v01-00

EL

μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 868/2014 της Επιτροπής17, ή σε μέρη 
αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ. Τα εν 
λόγω εδάφη είναι εκείνα που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό με βάση 
τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
που απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 868/2014 της Επιτροπής17, ή σε μέρη 
αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ. Τα εν 
λόγω εδάφη είναι εκείνα που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό με βάση 
τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
που απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. sl

Τροπολογία 666
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
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με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

με τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές 
αρχές των οικείων εδαφών, ένα ή 
περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
εργασιακές, οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις που απορρέουν από τη 
μετάβαση, ιδίως με βάση τις απώλειες 
θέσεων εργασίας στην παραγωγή και 
χρήση ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. es

Τροπολογία 667
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και 
δημοσιεύουν, μαζί με τις αρμόδιες αρχές 
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ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

των οικείων εδαφών, ένα ή περισσότερα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που 
καλύπτουν ένα ή περισσότερα 
επηρεαζόμενα εδάφη τα οποία 
αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 668
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
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μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 868/2014 της Επιτροπής17, ή σε μέρη 
αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ. Τα εν 
λόγω εδάφη είναι εκείνα που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό με βάση 
τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
που απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 2 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 2»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 868/2014 της Επιτροπής17, ή σε μέρη 
αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ. Τα εν 
λόγω εδάφη είναι εκείνα που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό με βάση 
τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
που απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

In line with Article 7(2)a, such plans should contain a description of the transition process at 
national level towards a climate-neutral economy, including a timeline for key transition steps 
which are consistent with the latest version of the National Energy and Climate Plan (NECP). 
It has to be noted that the preparation of the NECP is a central competence. Thus, given the 
fact that the national government leads the development of NECP projects, and has the 
benefit of the oversight of regional transformation challenges, it may materialise this 
knowledge in governing the Just Transition Plans. Given the short timeline from the onset to 
implementation of this Regulation, as well as the two-year cycles of NECPs, the most efficient 
(also time-wise) and coherent approach may be to leave the coordination of these overlapping 
processes with the central government.
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Τροπολογία 669
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 868/2014 της Επιτροπής17, ή σε μέρη 
αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ. Τα εν 
λόγω εδάφη είναι εκείνα που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό με βάση 
τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
που απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 2 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 2»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 868/2014 της Επιτροπής17, ή σε μέρη 
αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙ. Τα εν 
λόγω εδάφη είναι εκείνα που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό με βάση 
τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
που απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 670
Josianne Cutajar
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας που σχετίζονται με την 
παραγωγή και χρήση στερεών ορυκτών 
καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών εγκαταστάσεων με τη 
μεγαλύτερη ένταση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 671
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό με βάση τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από τη μετάβαση, ιδίως με 
βάση τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων 
εργασίας στην παραγωγή και χρήση 
ορυκτών καυσίμων και τις ανάγκες 
μετασχηματισμού των παραγωγικών 
διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί 
με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, 
ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που καλύπτουν ένα ή 
περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη τα 
οποία αντιστοιχούν στις εδαφικές μονάδες 
επιπέδου 3 της κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων 
(«περιφέρειες επιπέδου NUTS 3»), 
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής17, ή σε μέρη αυτών, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο 
παράρτημα ΙΙ. Τα εν λόγω εδάφη είναι 
εκείνα που εμπλέκονται σε μεγαλύτερο 
βαθμό με βάση τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις που απορρέουν από 
τη μετάβαση, ιδίως με βάση τις 
αναμενόμενες απώλειες θέσεων εργασίας 
και τις ανάγκες μετασχηματισμού των 
παραγωγικών διεργασιών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και των δικτύων 
μεταφορών με τη μεγαλύτερη ένταση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

_________________ _________________
17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

Or. it

Τροπολογία 672
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι εταίροι γνωμοδοτούν για το 
εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης. 
Εγκρίνεται από την επιτροπή 
παρακολούθησης πριν υποβληθεί στην 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 673
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσια 
έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή 
του εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης 
στην επιτροπή παρακολούθησης και στην 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 674
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το εδαφικό σχέδιο δίκαιης 
μετάβασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία:

2. Το εδαφικό σχέδιο δίκαιης 
μετάβασης μπορεί να περιλαμβάνει 
διάφορα συμπληρωματικά στοιχεία, 
όπως:

Or. fr

Τροπολογία 675
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος 
για τα βασικά στάδια της μετάβασης, τα 
οποία συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για 
την ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), 
στην τελευταία του εκδοχή·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 676
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος 
για τα βασικά στάδια της μετάβασης, τα 
οποία συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για 
την ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην 
τελευταία του εκδοχή·

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
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, με 
λεπτομερές και ακριβές χρονοδιάγραμμα 
για τα βασικά στάδια της μετάβασης, 
περιλαμβανομένων ημερομηνιών 
σταδιακής κατάργησης των ορυκτών 
καυσίμων και παροπλισμού των σχετικών 
εγκαταστάσεων, τα οποία συνάδουν με το 
εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το 
κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην τελευταία του 
εκδοχή και οποιεσδήποτε συστάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και με τη 
σχετική μακροπρόθεσμη στρατηγική·

Or. en
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Τροπολογία 677
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για 
τα βασικά στάδια της μετάβασης, τα οποία 
συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην 
τελευταία του εκδοχή·

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 
2040, περιλαμβανομένου 
χρονοδιαγράμματος για τα βασικά στάδια 
της μετάβασης, όπως ο παροπλισμός των 
εγκαταστάσεων ορυκτών καυσίμων και οι 
ημερομηνίες συνολικής κατάργησης, 
περιλαμβανομένης, όπου χρησιμοποιείται 
άνθρακας, της σταδιακής κατάργησης 
του άνθρακα έως το 2030, τα οποία 
συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην 
τελευταία του εκδοχή και με τον νόμο της 
ΕΕ για το κλίμα [2020/...]·

Or. en

Τροπολογία 678
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για 
τα βασικά στάδια της μετάβασης, τα οποία 
συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην 
τελευταία του εκδοχή·

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για 
τα βασικά στάδια της μετάβασης με σκοπό 
την επίτευξη των κλιματικών στόχων της 
ΕΕ για το 2030 και της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος 
για την σταδιακή παύση των 
δραστηριοτήτων που εξαρτώνται από τα 
ορυκτά καύσιμα, τα οποία συνάδουν με το 
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εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το 
κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην τελευταία του 
εκδοχή·

Or. fr

Τροπολογία 679
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για 
τα βασικά στάδια της μετάβασης, τα οποία 
συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην 
τελευταία του εκδοχή·

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 
2040, περιλαμβανομένου 
χρονοδιαγράμματος για τα βασικά στάδια 
της μετάβασης προς την επίτευξη των 
κλιματικών στόχων της Ένωσης έως το 
2030, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 11 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999, περιλαμβανομένης 
νομικά δεσμευτικής ημερομηνίας 
σταδιακής κατάργησης, η οποία συνάδει 
με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το 
κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην τελευταία του 
εκδοχή·

Or. en

Τροπολογία 680
Nora Mebarek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για 
τα βασικά στάδια της μετάβασης, τα οποία 
συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για την 

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για 
τα βασικά στάδια της μετάβασης προς την 
επίτευξη των κλιματικών στόχων της 
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ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην 
τελευταία του εκδοχή·

Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 11 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999 και της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος 
για τη σταδιακή κατάργηση των 
δραστηριοτήτων που εξαρτώνται από 
ορυκτά καύσιμα, τα οποία συνάδουν με το 
εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το 
κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην τελευταία του 
εκδοχή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι δεν θα επωφελούνται 
από απροσδόκητα αποτελέσματα βασιζόμενα σε ΕΣΕΚ που είχαν εκπονηθεί σε προηγούμενο 
πλαίσιο, τα οποία δεν θα είχαν λάβει υπόψη τις αυξημένες κλιματικές φιλοδοξίες της ΕΕ.

Τροπολογία 681
Tom Berendsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για 
τα βασικά στάδια της μετάβασης, τα οποία 
συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην 
τελευταία του εκδοχή·

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς την 
επίτευξη του στόχου της Ένωσης για το 
κλίμα έως το 2030 που προβλέπεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 11 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999 και μιας κλιματικά 
ουδέτερης οικονομίας έως το 2050, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για 
τα βασικά στάδια της μετάβασης, τα οποία 
συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην 
τελευταία του εκδοχή·

Or. en

Τροπολογία 682
Pascal Arimont
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για 
τα βασικά στάδια της μετάβασης, τα οποία 
συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην 
τελευταία του εκδοχή·

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, περιλαμβανομένου 
χρονοδιαγράμματος για τα βασικά στάδια 
της μετάβασης προς την επίτευξη του 
στόχου της Ένωσης για το κλίμα έως το 
2030 και κλιματικής ουδετερότητας έως 
το 2050, τα οποία συνάδουν με το εθνικό 
σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα 
(«ΕΣΕΚ»), στην τελευταία του εκδοχή·

Or. en

Τροπολογία 683
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για 
τα βασικά στάδια της μετάβασης, τα οποία 
συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην 
τελευταία του εκδοχή·

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
περιλαμβανομένων των ήδη ληφθέντων 
μέτρων μετάβασης και 
χρονοδιαγράμματος για τα βασικά στάδια 
της μετάβασης, τα οποία συνάδουν με το 
εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το 
κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην τελευταία του 
εκδοχή·

Or. es

Τροπολογία 684
Katalin Cseh
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για 
τα βασικά στάδια της μετάβασης, τα οποία 
συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην 
τελευταία του εκδοχή·

α) λεπτομερή περιγραφή της 
διαδικασίας μετάβασης σε εθνικό επίπεδο 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
έως το 2050, περιλαμβανομένου 
χρονοδιαγράμματος για τα βασικά στάδια 
της μετάβασης, τα οποία συνάδουν με το 
εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το 
κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην τελευταία του 
εκδοχή·

Or. en

Τροπολογία 685
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 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για 
τα βασικά στάδια της μετάβασης, τα οποία 
συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην 
τελευταία του εκδοχή·

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 
2050, περιλαμβανομένου 
χρονοδιαγράμματος για τα βασικά στάδια 
της μετάβασης, τα οποία συνάδουν με το 
εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το 
κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην τελευταία του 
εκδοχή·

Or. en

Τροπολογία 686
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για 
τα βασικά στάδια της μετάβασης, τα οποία 
συνάδουν με το εθνικό σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην 
τελευταία του εκδοχή·

α) περιγραφή της διαδικασίας 
μετάβασης σε εθνικό επίπεδο προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
περιλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για 
τα βασικά στάδια της μετάβασης, τα οποία 
είναι σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ»), στην 
τελευταία του εκδοχή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Από τη μία πλευρά, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να στείλουν την τελική έκδοση του ΕΣΕΚ στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος του 2019, και από την άλλη πλευρά, η πρόταση για τον 
κανονισμό ΤΔΜ δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο. Οι αλλαγές στην τελική έκδοση του ΕΣΕΚ θα 
προκαλέσουν καθυστερήσεις στην εφαρμογή προγραμμάτων που υποστηρίζονται από τα 
κονδύλια του ΤΔΜ.

Τροπολογία 687
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού 
των εδαφών ως εδαφών που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη 
διαδικασία μετάβασης που αναφέρεται στο 
στοιχείο α) και τα οποία πρέπει να 
υποστηριχθούν από το ΤΔΜ, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1·

β) αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού 
των εδαφών ως εδαφών που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη 
διαδικασία μετάβασης που αναφέρεται στο 
στοιχείο α) και τα οποία πρέπει να 
υποστηριχθούν από το ΤΔΜ, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, καθώς και δείκτες 
όπως το ποσοστό ανεργίας και το 
ποσοστό ερήμωσης, και οι προηγούμενες 
προσπάθειες που καταβλήθηκαν στο 
έδαφος για την προώθηση της απαλλαγής 
βασικών τομέων και δραστηριοτήτων 
από τις ανθρακούχες εκπομπές·

Or. es
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Τροπολογία 688
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού 
των εδαφών ως εδαφών που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη 
διαδικασία μετάβασης που αναφέρεται στο 
στοιχείο α) και τα οποία πρέπει να 
υποστηριχθούν από το ΤΔΜ, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1·

β) αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού 
των εδαφών ως εδαφών που επηρεάζονται 
σε μεγαλύτερο βαθμό από τη διαδικασία 
μετάβασης που αναφέρεται στην 
τελευταία έκδοση του εθνικού σχεδίου για 
την ενέργεια και το κλίμα («ΕΣΕΚ») και 
τα οποία πρέπει να υποστηριχθούν από το 
ΤΔΜ, σύμφωνα με την παράγραφο 1·

Or. it

Τροπολογία 689
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού 
των εδαφών ως εδαφών που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη 
διαδικασία μετάβασης που αναφέρεται στο 
στοιχείο α) και τα οποία πρέπει να 
υποστηριχθούν από το ΤΔΜ, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1·

β) αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού 
των εδαφών ή των οικονομικών 
δραστηριοτήτων ως αυτών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) και ως αυτών 
που πρέπει να υποστηριχθούν από το 
ΤΔΜ, σύμφωνα με την παράγραφο 1·

Or. en

Τροπολογία 690
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού 
των εδαφών ως εδαφών που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη 
διαδικασία μετάβασης που αναφέρεται στο 
στοιχείο α) και τα οποία πρέπει να 
υποστηριχθούν από το ΤΔΜ, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1·

β) αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού 
των εδαφών και των τομέων ως αυτών 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) και τα οποία 
πρέπει να υποστηριχθούν από το ΤΔΜ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1·

Or. en

Τροπολογία 691
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού 
των εδαφών ως εδαφών που επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη 
διαδικασία μετάβασης που αναφέρεται στο 
στοιχείο α) και τα οποία πρέπει να 
υποστηριχθούν από το ΤΔΜ, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1·

β) αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού 
των εδαφών και των τομέων ως αυτών 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη διαδικασία μετάβασης που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) και τα οποία 
πρέπει να υποστηριχθούν από το ΤΔΜ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1·

Or. en

Τροπολογία 692
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 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) σαφή δέσμευση για μια κοινωνικά 
θεμιτή και δίκαιη πράσινη μετάβαση σε 
εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού·

Or. es
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Τροπολογία 693
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 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) σαφή δέσμευση με στόχο την 
επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ 
έως το 2050 και την επίτευξη των στόχων 
μείωσης έως το 2030·

Or. es

Τροπολογία 694
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων και 
των ευκαιριών μετάβασης που 
αντιμετωπίζουν τα εδάφη και οι τομείς 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, του αριθμού των 
επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία 
διαταράσσεται και των αναμενόμενων 
απωλειών εσόδων, των αναπτυξιακών 
αναγκών και των στόχων που πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2030 σε σύνδεση με 
τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας και 
της γεωργίας έντασης ενέργειας και 
άνθρακα, με σκοπό την επίτευξη 
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κλιματικής ουδετερότητας σύμφωνα με 
τον στόχο περιορισμού της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη σε επίπεδα 
κάτω του 1,5°C, με την κατάργηση της 
χρήσης ορυκτών καυσίμων ή τη διακοπή 
των δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να ληφθούν υπόψη δείκτες όπως η αναμενόμενη απώλεια εσόδων ή ο αριθμός των 
επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία διαταράσσεται και οι απώλειες θέσεων εργασίας, επειδή 
οι κύριοι κλάδοι απορρόφησης ενέργειας διαθέτουν συνήθως πολύ υψηλό λόγο κεφαλαίου προς 
εργασία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε (σχετικά) χαμηλή ένταση εργασίας στα έσοδα ή την 
απόδοση ή την προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 695
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του 
δυνητικού αριθμού των θέσεων εργασίας 
που επηρεάζονται και των θέσεων 
εργασίας που χάνονται, των 
αναπτυξιακών αναγκών και των στόχων 
που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 σε 
σύνδεση με τον μετασχηματισμό ή τη 
διακοπή των δραστηριοτήτων έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα 
εν λόγω εδάφη·

γ) εκτίμηση επιπτώσεων για τα 
προβλήματα μετάβασης που 
αντιμετωπίζουν τα εδάφη που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία·

Or. en
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Τροπολογία 696
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με συνεκτίμηση των ποσοστών 
ανεργίας και προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, της πληθυσμιακής 
πυκνότητας, του ποσοστού απώλειας του 
πληθυσμού τα τελευταία δέκα χρόνια, των 
αναπτυξιακών αναγκών και των αναγκών 
σε επίπεδο εδαφικής συνοχής, και των 
στόχων που πρέπει να επιτευχθούν έως το 
2030 σε σύνδεση με τον μετασχηματισμό ή 
τη διακοπή των δραστηριοτήτων έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα εν 
λόγω εδάφη·

Or. es

Τροπολογία 697
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
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μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό της βιομηχανίας και της 
γεωργίας έντασης ενέργειας και άνθρακα, 
με την κατάργηση της χρήσης ορυκτών 
καυσίμων και τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 698
Nora Mebarek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
που καθορίστηκε για τη σταδιακή 
κατάργηση δραστηριοτήτων που 
εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η σταδιακή κατάργηση των δραστηριοτήτων που εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα ή/και ο 
αναμενόμενος βαθμός απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στο περιεχόμενο του Ταμείου, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
παρακολούθηση και η συνέπεια μεταξύ των στόχων και των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων.

Τροπολογία 699
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, του κινδύνου μείωσης του 
πληθυσμού των περιφερειών που 
επηρεάζονται και των αναπτυξιακών 
αναγκών και των στόχων που πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2030 σε σύνδεση με 
τον μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 700
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
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που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, καθώς και αξιολόγηση 
των κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

που επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό, 
καθώς και αξιολόγηση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με 
προσδιορισμό του δυνητικού αριθμού των 
θέσεων εργασίας που επηρεάζονται και 
των θέσεων εργασίας που χάνονται, του 
αριθμού των επιχειρήσεων που 
επηρεάζονται και των προβλεπόμενων 
απωλειών εσόδων των αναπτυξιακών 
αναγκών και των στόχων που πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2030 σε σύνδεση με 
τον μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

Or. it

Τροπολογία 701
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, του αριθμού των 
επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία 
έχει διαταραχτεί και των αναμενόμενων 
απωλειών εσόδων, των αναπτυξιακών 
αναγκών και των στόχων που πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2030 σε σύνδεση με 
τον μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
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εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 702
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, του δυνητικού αντικτύπου 
στα δημόσια έσοδα, των αναπτυξιακών 
αναγκών και των στόχων που πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2030 σε σύνδεση με 
τον μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 703
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
και οι τομείς που επηρεάζονται αρνητικά 
σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς και 
αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών 
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και της καταπολέμησης της 
ενεργειακής πενίας, με προσδιορισμό του 
δυνητικού αριθμού των θέσεων εργασίας 
που επηρεάζονται και των θέσεων 
εργασίας που χάνονται, των αναπτυξιακών 
αναγκών και των στόχων που πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2030 σε σύνδεση με 
τον μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 704
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, Tsvetelina Penkova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη και τις προκλήσεις που σχετίζονται 
με την ενεργειακή πενία·

Or. en
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Τροπολογία 705
Álvaro Amaro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των αναγκών και ευκαιριών 
ανάπτυξης και εξέλιξης και των στόχων 
που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 σε 
σύνδεση με τον μετασχηματισμό ή τη 
διακοπή των δραστηριοτήτων έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα εν 
λόγω εδάφη·

Or. pt

Τροπολογία 706
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που έχουν προσδιοριστεί ότι επηρεάζονται 
αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς και 
αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών 
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
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που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 707
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

γ) αξιολόγηση των προβλημάτων 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό, καθώς και αξιολόγηση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, με προσδιορισμό του δυνητικού 
αριθμού των θέσεων εργασίας που 
επηρεάζονται και/ή των θέσεων εργασίας 
που χάνονται, των αναπτυξιακών αναγκών 
και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030 σε σύνδεση με τον 
μετασχηματισμό ή τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων έντασης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα εν λόγω 
εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 708
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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δ) περιγραφή της προσδοκώμενης 
συνεισφοράς από το ΤΔΜ για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών, των 
οικονομικών και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία·

δ) περιγραφή της προσδοκώμενης 
συνεισφοράς από το ΤΔΜ για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών, των 
οικονομικών και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και της 
καταπολέμησης της ενεργειακής πενίας·

Or. en

Τροπολογία 709
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιγραφή της προσδοκώμενης 
συνεισφοράς από το ΤΔΜ για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών, των 
οικονομικών και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία·

δ) περιγραφή της προσδοκώμενης 
συνεισφοράς από το ΤΔΜ για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών, των 
δημογραφικών, των οικονομικών και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία·

Or. es

Τροπολογία 710
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιγραφή της προσδοκώμενης 
συνεισφοράς από το ΤΔΜ για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών, των 
οικονομικών και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία·

δ) περιγραφή της προσδοκώμενης 
συνεισφοράς από το ΤΔΜ για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών, των 
οικονομικών, υγειονομικών και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία·
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Or. sl

Τροπολογία 711
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιγραφή της προσδοκώμενης 
συνεισφοράς από το ΤΔΜ για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών, των 
οικονομικών και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία·

δ) περιγραφή της προσδοκώμενης 
συνεισφοράς από το ΤΔΜ για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών, των 
σχετικών με την υγεία, των οικονομικών 
και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 712
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) σαφή στόχο σχετικά με την 
αναμενόμενη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, την απαλλαγή 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή 
την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας για την οικεία περιφέρεια·

Or. en

Τροπολογία 713
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αξιολόγηση της συνέπειας του 
εδαφικού σχεδίου με άλλες εθνικές, 
περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές 
και σχέδια·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 714
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αξιολόγηση της συνέπειας του 
εδαφικού σχεδίου με άλλες εθνικές, 
περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές 
και σχέδια·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 715
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αξιολόγηση της συνέπειας του 
εδαφικού σχεδίου με άλλες εθνικές, 
περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές και 
σχέδια·

ε) αξιολόγηση της συνέπειας του 
εδαφικού σχεδίου με άλλες εθνικές, 
περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές και 
σχέδια, κατά περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 716
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 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) περιγραφή των μηχανισμών 
διακυβέρνησης που συνίστανται στις 
συμφωνίες σύμπραξης, στα σχεδιαζόμενα 
μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης 
και στους αρμόδιους φορείς·

στ) περιγραφή των μηχανισμών 
διακυβέρνησης που συνίστανται στις 
συμφωνίες σύμπραξης, στα σχεδιαζόμενα 
μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης 
και στους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με 
τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης 
Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την 
εταιρική σχέση στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 717
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) περιγραφή των μηχανισμών 
διακυβέρνησης που συνίστανται στις 
συμφωνίες σύμπραξης, στα σχεδιαζόμενα 
μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης 
και στους αρμόδιους φορείς·

στ) περιγραφή των μηχανισμών 
διακυβέρνησης που συνίστανται στις 
ευρείες συμφωνίες σύμπραξης, σύμφωνα 
με την αρχή πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και ακολουθώντας μια 
προσέγγιση από τη βάση προς την 
κορυφή, στα σχεδιαζόμενα μέτρα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης και 
στους αρμόδιους φορείς·

Or. en

Τροπολογία 718
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) περιγραφή των μηχανισμών 
διακυβέρνησης που συνίστανται στις 
συμφωνίες σύμπραξης, στα σχεδιαζόμενα 
μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης 
και στους αρμόδιους φορείς·

στ) περιγραφή των μηχανισμών 
διακυβέρνησης που συνίστανται στις 
συμφωνίες σύμπραξης, στα σχεδιαζόμενα 
μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης 
και στους αρμόδιους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
αξιολόγησης και από μη κυβερνητικούς 
φορείς και ιδρύματα·

Or. en

Τροπολογία 719
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) περιγραφή των μηχανισμών 
διακυβέρνησης που συνίστανται στις 
συμφωνίες σύμπραξης, στα σχεδιαζόμενα 
μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης 
και στους αρμόδιους φορείς·

στ) περιγραφή των μηχανισμών 
διακυβέρνησης που συνίστανται στις 
συμφωνίες σύμπραξης και κατάλογο των 
εμπλεκόμενων εταίρων όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 3, στα σχεδιαζόμενα 
μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης 
και στους αρμόδιους φορείς·

Or. en

Τροπολογία 720
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) περιγραφή του είδους των πράξεων 
που προβλέπεται να υλοποιηθούν και της 
προσδοκώμενης συμβολής τους στην 
άμβλυνση των επιπτώσεων της μετάβασης·

ζ) περιγραφή του είδους και του 
χρονοδιαγράμματος των πράξεων που 
προβλέπεται να υλοποιηθούν και της 
προσδοκώμενης συμβολής τους στην 
άμβλυνση των οικονομικών, κοινωνικών 
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και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης σε τοπικό, περιφερειακό και 
(κατά περίπτωση) εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 721
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) περιγραφή του είδους των πράξεων 
που προβλέπεται να υλοποιηθούν και της 
προσδοκώμενης συμβολής τους στην 
άμβλυνση των επιπτώσεων της μετάβασης·

ζ) περιγραφή του είδους των πράξεων 
που προβλέπεται να υλοποιηθούν και της 
προσδοκώμενης συμβολής τους στην 
άμβλυνση των επιπτώσεων της μετάβασης 
και ανάλυση κόστους-ωφέλειας που 
αποδεικνύει την προστιθέμενη αξία της 
επένδυσης·

Or. en

Τροπολογία 722
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) περιγραφή του είδους των πράξεων 
που προβλέπεται να υλοποιηθούν και της 
προσδοκώμενης συμβολής τους στην 
άμβλυνση των επιπτώσεων της μετάβασης·

ζ) περιγραφή του είδους των πράξεων 
που προβλέπεται να υλοποιηθούν και της 
προσδοκώμενης συμβολής τους στην 
άμβλυνση των κοινωνικών, οικονομικών, 
των σχετικών με την ενεργειακή 
ασφάλεια και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 723
Tamás Deutsch
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των ΜΜΕ, εξαντλητικό κατάλογο 
των εν λόγω πράξεων και επιχειρήσεων 
και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας 
αυτής της στήριξης με μελέτη 
αποκλίσεων στην οποία θα πρέπει να 
καταδεικνύεται ότι, αν δεν γίνει η 
επένδυση, ο αριθμός των θέσεων 
εργασίας που αναμένεται να απολεσθούν 
θα υπερβεί τον αριθμό των θέσεων 
εργασίας που αναμένεται να 
δημιουργηθούν·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι οι μεγαλύτεροι εργοδότες στον μετασχηματισμό τομέων της 
οικονομίας. Δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση να δηλώνεται ένας εξαντλητικός κατάλογος 
δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων εκτός των ΜΜΕ στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης. Οι 
ανάγκες των περιφερειών που επηρεάζονται αλλάζουν συνεχώς, είναι αδύνατο να οριστούν εκ 
των προτέρων. Οποιαδήποτε αλλαγή στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης επιφέρει πρόσθετη 
διοικητική επιβάρυνση, η οποία θα πρέπει να εξαλειφθεί επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία.

Τροπολογία 724
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των ΜΜΕ, εξαντλητικό κατάλογο 
των εν λόγω πράξεων και επιχειρήσεων 
και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας 
αυτής της στήριξης με μελέτη 
αποκλίσεων στην οποία θα πρέπει να 
καταδεικνύεται ότι, αν δεν γίνει η 
επένδυση, ο αριθμός των θέσεων 

διαγράφεται
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εργασίας που αναμένεται να απολεσθούν 
θα υπερβεί τον αριθμό των θέσεων 
εργασίας που αναμένεται να 
δημιουργηθούν·

Or. en

Τροπολογία 725
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των ΜΜΕ, εξαντλητικό κατάλογο 
των εν λόγω πράξεων και επιχειρήσεων 
και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας 
αυτής της στήριξης με μελέτη 
αποκλίσεων στην οποία θα πρέπει να 
καταδεικνύεται ότι, αν δεν γίνει η 
επένδυση, ο αριθμός των θέσεων 
εργασίας που αναμένεται να απολεσθούν 
θα υπερβεί τον αριθμό των θέσεων 
εργασίας που αναμένεται να 
δημιουργηθούν·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

The wording about 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 economy. There should be no obligation to state an exhaustive list of operations 
and enterprises other than SMEs in the territorial just transition plans. The needs of affected 
regions change continuously, it is impossible to set them ex ante. Any change in the territorial 
just transition plans brings additional administrative burdens, which should be eliminated by 
allowing for more flexibility.

Τροπολογία 726
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των ΜΜΕ, εξαντλητικό κατάλογο 
των εν λόγω πράξεων και επιχειρήσεων 
και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας 
αυτής της στήριξης με μελέτη 
αποκλίσεων στην οποία θα πρέπει να 
καταδεικνύεται ότι, αν δεν γίνει η 
επένδυση, ο αριθμός των θέσεων 
εργασίας που αναμένεται να απολεσθούν 
θα υπερβεί τον αριθμό των θέσεων 
εργασίας που αναμένεται να 
δημιουργηθούν·

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των πολύ μικρών επιχειρήσεων και 
των ΜΜΕ, εξαντλητικό κατάλογο των εν 
λόγω πράξεων και επιχειρήσεων·

Or. it

Τροπολογία 727
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των ΜΜΕ, εξαντλητικό κατάλογο 
των εν λόγω πράξεων και επιχειρήσεων 
και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής 
της στήριξης με μελέτη αποκλίσεων στην 
οποία θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι, αν 
δεν γίνει η επένδυση, ο αριθμός των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
απολεσθούν θα υπερβεί τον αριθμό των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
δημιουργηθούν·

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των ΜΜΕ, κατάλογο των εν λόγω 
πράξεων και επιχειρήσεων και 
αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής της 
στήριξης με μελέτη αποκλίσεων στην 
οποία θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι, αν 
δεν γίνει η επένδυση, ο αριθμός των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
απολεσθούν θα υπερβεί τον αριθμό των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
δημιουργηθούν· ο κατάλογος των προς 
στήριξη πράξεων και επιχειρήσεων 
μπορεί να ενημερωθεί στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης επανεξέτασης·

Or. en
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Τροπολογία 728
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των ΜΜΕ, εξαντλητικό κατάλογο 
των εν λόγω πράξεων και επιχειρήσεων 
και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής 
της στήριξης με μελέτη αποκλίσεων στην 
οποία θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι, αν 
δεν γίνει η επένδυση, ο αριθμός των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
απολεσθούν θα υπερβεί τον αριθμό των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
δημιουργηθούν·

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των ΜΜΕ, εξαντλητικό κατάλογο 
των εν λόγω πράξεων και επιχειρήσεων 
και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής 
της στήριξης με μελέτη αποκλίσεων στην 
οποία θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι, αν 
δεν γίνει η επένδυση, ο αριθμός των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
απολεσθούν θα υπερβεί τον αριθμό των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
δημιουργηθούν, όπως αποδεικνύεται από 
μελέτη αποκλίσεων και ανάλυση 
κόστους-ωφέλειας·

Or. en

Τροπολογία 729
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των ΜΜΕ, εξαντλητικό κατάλογο 
των εν λόγω πράξεων και επιχειρήσεων 
και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής 
της στήριξης με μελέτη αποκλίσεων στην 
οποία θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι, αν 
δεν γίνει η επένδυση, ο αριθμός των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
απολεσθούν θα υπερβεί τον αριθμό των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
δημιουργηθούν·

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των ΜΜΕ, ενδεικτικό κατάλογο των 
εν λόγω πράξεων και επιχειρήσεων και 
αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής της 
στήριξης με μελέτη αποκλίσεων στην 
οποία θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι, αν 
δεν γίνει η επένδυση, ο αριθμός των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
απολεσθούν θα υπερβεί τον αριθμό των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
δημιουργηθούν·

Or. en
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Τροπολογία 730
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των ΜΜΕ, εξαντλητικό κατάλογο 
των εν λόγω πράξεων και επιχειρήσεων 
και αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αυτής 
της στήριξης με μελέτη αποκλίσεων στην 
οποία θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι, αν 
δεν γίνει η επένδυση, ο αριθμός των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
απολεσθούν θα υπερβεί τον αριθμό των 
θέσεων εργασίας που αναμένεται να 
δημιουργηθούν·

η) όταν παρέχεται στήριξη για 
παραγωγικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
εκτός των ΜΜΕ, κατάλογο των εν λόγω 
επιχειρήσεων και αιτιολόγηση της 
αναγκαιότητας αυτής της στήριξης στην 
οποία θα πρέπει να καταδεικνύεται η 
αναγκαιότητα της προστασίας ορισμένων 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 731
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) όταν παρέχεται στήριξη σε 
επενδύσεις για την επίτευξη μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/EΚ, 
εξαντλητικό κατάλογο των πράξεων που 
πρόκειται να υποστηριχθούν και 
αιτιολόγηση ότι συμβάλλουν στη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και οδηγούν σε σημαντική 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, σαφώς κάτω των σχετικών 
δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται 
για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 

διαγράφεται
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εκπομπής βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 
και με την προϋπόθεση ότι είναι 
απαραίτητες για την προστασία 
σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 732
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) όταν παρέχεται στήριξη σε 
επενδύσεις για την επίτευξη μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/EΚ, 
εξαντλητικό κατάλογο των πράξεων που 
πρόκειται να υποστηριχθούν και 
αιτιολόγηση ότι συμβάλλουν στη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και οδηγούν σε σημαντική 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, σαφώς κάτω των σχετικών 
δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται 
για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 
εκπομπής βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 
και με την προϋπόθεση ότι είναι 
απαραίτητες για την προστασία 
σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 733
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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θ) όταν παρέχεται στήριξη σε 
επενδύσεις για την επίτευξη μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/EΚ, 
εξαντλητικό κατάλογο των πράξεων που 
πρόκειται να υποστηριχθούν και 
αιτιολόγηση ότι συμβάλλουν στη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και οδηγούν σε σημαντική 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, σαφώς κάτω των σχετικών 
δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται 
για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 
εκπομπής βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 
και με την προϋπόθεση ότι είναι 
απαραίτητες για την προστασία 
σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 734
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) όταν παρέχεται στήριξη σε 
επενδύσεις για την επίτευξη μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/EΚ, 
εξαντλητικό κατάλογο των πράξεων που 
πρόκειται να υποστηριχθούν και 
αιτιολόγηση ότι συμβάλλουν στη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και οδηγούν σε σημαντική 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, σαφώς κάτω των σχετικών 
δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται 
για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 
εκπομπής βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 
και με την προϋπόθεση ότι είναι 
απαραίτητες για την προστασία 
σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας·

θ) όταν παρέχεται στήριξη σε 
επενδύσεις για την επίτευξη μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/EΚ, 
ενδεικτικό κατάλογο των πράξεων που 
πρόκειται να υποστηριχθούν και 
αιτιολόγηση ότι συμβάλλουν στην τήρηση 
των σχετικών δεικτών αναφοράς που 
χρησιμοποιούνται για τη δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων εκπομπής βάσει της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ·
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Or. it

Τροπολογία 735
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) όταν παρέχεται στήριξη σε 
επενδύσεις για την επίτευξη μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/EΚ, 
εξαντλητικό κατάλογο των πράξεων που 
πρόκειται να υποστηριχθούν και 
αιτιολόγηση ότι συμβάλλουν στη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και οδηγούν σε σημαντική 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, σαφώς κάτω των σχετικών 
δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται 
για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 
εκπομπής βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 
και με την προϋπόθεση ότι είναι 
απαραίτητες για την προστασία 
σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας·

θ) όταν παρέχεται στήριξη σε 
επενδύσεις για την επίτευξη μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/EΚ, 
αιτιολόγηση ότι συμβάλλουν στη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία με την προϋπόθεση ότι είναι 
απαραίτητες για την προστασία ορισμένων 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 736
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) όταν παρέχεται στήριξη σε 
επενδύσεις για την επίτευξη μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/EΚ, 
εξαντλητικό κατάλογο των πράξεων που 

θ) όταν παρέχεται στήριξη σε 
επενδύσεις για την επίτευξη μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/EΚ, 
ενδεικτικό κατάλογο των πράξεων που 



PE652.418v01-00 94/170 AM\1205769EL.docx

EL

πρόκειται να υποστηριχθούν και 
αιτιολόγηση ότι συμβάλλουν στη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και οδηγούν σε σημαντική 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, σαφώς κάτω των σχετικών 
δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται 
για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 
εκπομπής βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 
και με την προϋπόθεση ότι είναι 
απαραίτητες για την προστασία 
σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας·

πρόκειται να υποστηριχθούν και 
αιτιολόγηση ότι συμβάλλουν στη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και οδηγούν σε σημαντική 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, σαφώς κάτω των σχετικών 
δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται 
για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 
εκπομπής βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 
και με την προϋπόθεση ότι είναι 
απαραίτητες για την προστασία 
σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 737
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) όταν στηρίζονται επενδύσεις σε 
υποδομές μεταφορών, κατάλογο των εν 
λόγω ενεργειών και μελέτη αντικτύπου 
που να αποδεικνύει το επίπεδο της 
προσέλκυσης επενδύσεων και τις 
αναμενόμενες θέσεις απασχόλησης που 
θα δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα των 
κατασκευαζόμενων υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 738
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ β) όταν παρέχεται στήριξη για την 
εφαρμογή, για μία μεταβατική περίοδο, 
τεχνολογιών για την παραγωγή 
μειωμένων εκπομπών αερίων του 
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θερμοκηπίου, ανάλυση που να 
αποδεικνύει τα οφέλη που προκύπτουν 
από τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε 
σύγκριση με τη μείωση των εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 739
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά 
προγράμματα και πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης για την 
κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών που 
εντοπίστηκαν.

ι) συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά 
προγράμματα, καθώς και συνοχή με τους 
πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης 
Μετάβασης, προκειμένου να καλυφθούν 
οι αναπτυξιακές ανάγκες που 
εντοπίστηκαν και να διευκολυνθεί η 
απρόσκοπτη χρηματοδότηση για νέα 
συστήματα αειφόρου ενέργειας που 
εκτείνονται πέρα από το προσδιορισθέν 
έδαφος που καλύπτεται από το σχέδιο.

Or. en

Τροπολογία 740
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 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά 
προγράμματα και πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης για την 
κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών που 
εντοπίστηκαν.

ι) συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά 
προγράμματα και πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και με 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο του InvestEU και του Ταμείου 



PE652.418v01-00 96/170 AM\1205769EL.docx

EL

Εκσυγχρονισμού για την κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών που εντοπίστηκαν.

Or. en

Τροπολογία 741
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά 
προγράμματα και πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης για την 
κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών που 
εντοπίστηκαν.

ι) συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά 
προγράμματα και πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και, 
κατά περίπτωση, του Ταμείου 
Εκσυγχρονισμού, για την κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών που εντοπίστηκαν.

Or. en

Τροπολογία 742
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά 
προγράμματα και πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης για την 
κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών που 
εντοπίστηκαν.

ι) συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά 
προγράμματα και πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης για την 
κάλυψη των επενδυτικών αναγκών που 
εντοπίστηκαν.

Or. en

Τροπολογία 743
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά 
προγράμματα και πυλώνες του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης για την 
κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών που 
εντοπίστηκαν.

ι) συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλα σχετικά 
ενωσιακά προγράμματα για την κάλυψη 
των αναπτυξιακών αναγκών που 
εντοπίστηκαν.

Or. en

Τροπολογία 744
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με 
προγραμματισμένη υποστήριξη από τους 
άλλους πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης 
Μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 745
Pascal Arimont

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με 
προγραμματισμένη υποστήριξη από τους 
άλλους πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης 
Μετάβασης.

Or. en
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Τροπολογία 746
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις επενδύσεις που 
εμπίπτουν στα σημεία η) και θ), μπορούν 
να υποστηριχθούν μόνο εκείνες που 
περιλαμβάνονται σε ένα εδαφικό σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης που έχει εγκριθεί από 
την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 747
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην κατάρτιση και στην 
υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης συμμετέχουν οι οικείοι εταίροι 
σύμφωνα με το άρθρο [6] του κανονισμού 
(ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].

3. Στην κατάρτιση και στην 
υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης συμμετέχουν οι οικείοι εταίροι 
σύμφωνα με το άρθρο [6] του κανονισμού 
(ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Οι διαχειριστικές αρχές 
που υλοποιούν το ΤΔΜ συντονίζονται με 
τους εταίρους υλοποίησης και τους 
χρηματοδοτικούς εταίρους στο πλαίσιο 
των άλλων πυλώνων του ΤΔΜ, κατά 
περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 748
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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3. Στην κατάρτιση και στην 
υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης συμμετέχουν οι οικείοι εταίροι 
σύμφωνα με το άρθρο [6] του κανονισμού 
(ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].

3. Στην κατάρτιση και στην 
υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
την ουσιαστική, χωρίς αποκλεισμούς 
πρόσβαση και συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και άλλων οικείων εταίρων σύμφωνα με 
το άρθρο [6] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 749
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην κατάρτιση και στην 
υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης συμμετέχουν οι οικείοι εταίροι 
σύμφωνα με το άρθρο [6] του κανονισμού 
(ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].

3. Στην κατάρτιση και στην 
υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης συμμετέχουν οι οικείοι εταίροι 
σύμφωνα με το άρθρο [6] του κανονισμού 
(ΕΕ) [νέος ΚΚΔ] και, στον βαθμό που 
σχετίζεται με τον ρόλο του στο πλαίσιο 
των άλλων πυλώνων του ΤΔΜ, ο όμιλος 
της ΕΤΕπ.

Or. en

Τροπολογία 750
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην κατάρτιση και στην 
υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης συμμετέχουν οι οικείοι εταίροι 
σύμφωνα με το άρθρο [6] του κανονισμού 
(ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].

3. Στην κατάρτιση, στην υλοποίηση 
και στην παρακολούθηση των εδαφικών 
σχεδίων δίκαιης μετάβασης συμμετέχουν 
οι οικείοι εταίροι σύμφωνα με το άρθρο [6] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], ιδίως οι 
εκπρόσωποι των τοπικών και 
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περιφερειακών κυβερνήσεων όπου θα 
υλοποιηθούν.

Or. en

Τροπολογία 751
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην κατάρτιση και στην 
υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης συμμετέχουν οι οικείοι εταίροι 
σύμφωνα με το άρθρο [6] του κανονισμού 
(ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].

3. Στην κατάρτιση και στην 
υλοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης συμμετέχουν οι οικείοι εταίροι 
και η οργανική και δομημένη 
διαβούλευση των ενδιαφερόμενων 
φορέων σύμφωνα με το άρθρο [6] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].

Or. it

Τροπολογία 752
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαχειριστικές αρχές που υλοποιούν το 
ΤΔΜ συντονίζονται με τους εταίρους 
υλοποίησης και τους χρηματοδοτικούς 
εταίρους στο πλαίσιο των άλλων 
πυλώνων του ΤΔΜ, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 753
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 754
Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sl

Τροπολογία 755
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης 
συνάδουν με τις εδαφικές στρατηγικές που 

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

αναφέρονται στο άρθρο [23] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], με τις 
σχετικές στρατηγικές έξυπνης 
εξειδίκευσης, με τα ΕΣΕΚ και με τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
ισότητας των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 756
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 757
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 758
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η αναθεώρηση ενός εθνικού 
σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα 
βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999 επιβάλλει την 
αναθεώρηση ενός εδαφικού σχεδίου 
δίκαιης μετάβασης, η αναθεώρηση αυτή 
διενεργείται στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ενδιάμεσης επανεξέτασης, σύμφωνα με 
το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 759
Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η αναθεώρηση ενός εθνικού σχεδίου 
για την ενέργεια και το κλίμα βάσει του 
άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 επιβάλλει την αναθεώρηση ενός 
εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης, η 
αναθεώρηση αυτή διενεργείται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας ενδιάμεσης επανεξέτασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].

Όταν η αναθεώρηση ενός εθνικού σχεδίου 
για την ενέργεια και το κλίμα βάσει του 
άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 επιβάλλει την αναθεώρηση ενός 
εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης, η 
αναθεώρηση αυτή διενεργείται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας ενδιάμεσης επανεξέτασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) [νέος ΚΚΔ]. Τα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης και η αλληλογραφία 
μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και 
της Επιτροπής σχετικά με αυτά τα σχέδια 
είναι δημοσίως διαθέσιμα. 

Or. en
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Τροπολογία 760
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η αναθεώρηση ενός εθνικού σχεδίου 
για την ενέργεια και το κλίμα βάσει του 
άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 επιβάλλει την αναθεώρηση 
ενός εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης, η αναθεώρηση αυτή 
διενεργείται στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ενδιάμεσης επανεξέτασης, σύμφωνα με 
το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ].

Μια αναθεώρηση του εδαφικού σχεδίου 
δίκαιης μετάβασης δύναται να 
πραγματοποιηθεί μόνο για 
αιτιολογημένους λόγους, 
συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης 
ενός εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και 
το κλίμα.

Or. it

Τροπολογία 761
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Mario Furore, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η αναθεώρηση ενός εθνικού σχεδίου 
για την ενέργεια και το κλίμα βάσει του 
άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 επιβάλλει την αναθεώρηση 
ενός εδαφικού σχεδίου δίκαιης 
μετάβασης, η αναθεώρηση αυτή 
διενεργείται στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ενδιάμεσης επανεξέτασης, σύμφωνα με 
το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ].

Αναθεώρηση του εδαφικού σχεδίου 
δίκαιης μετάβασης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, μεταξύ 
άλλων, και σε περίπτωση αναθεώρησης 
ενός εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και 
το κλίμα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εάν υπάρχουν βάσιμοι και δικαιολογημένοι λόγοι για την τροποποίηση ενός εδαφικού σχεδίου 
δίκαιης μετάβασης, θεωρούμε ότι δεν ενδείκνυται να αναφέρεται μία μόνο πιθανή προθεσμία 
για την αναθεώρησή τους, συγκεκριμένα σε περίπτωση ενδιάμεσης επανεξέτασης.

Τροπολογία 762
Μαρία Σπυράκη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με 
άλλους πυλώνες του ΤΔΜ, με τρόπο που 
ρυθμίζεται στις αντίστοιχες νομικές 
βάσεις.

Or. en

Τροπολογία 763
Niklas Nienaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ένα εδαφικό σχέδιο δίκαιης 
μετάβασης πρέπει να συνάδει με τον 
στόχο του περιορισμού της παγκόσμιας 
αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5°C 
σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα 
και της αναστολής και αναστροφής της 
απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2030. 
Οι επενδύσεις του σχεδίου δεν οδηγούν σε 
επιβλαβείς για το περιβάλλον επιπτώσεις 
εγκλωβισμού, ιδίως επιπτώσεις 
εγκλωβισμού έντασης άνθρακα. Το 
σχέδιο προσφέρει ευκαιρίες για 
περαιτέρω ενίσχυση των ανθεκτικών 
τοπικών οικονομικών, των τοπικών 
αλυσίδων εφοδιασμού και των 
προσπαθειών επανεγκατάστασης.
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Or. en

Τροπολογία 764
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν τα κράτη μέλη θέλουν να 
κάνουν χρήση της δυνατότητας να 
λάβουν στήριξη βάσει των πυλώνων 2 ή 3 
του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης, το 
εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης 
καθορίζει τους τομείς και τις περιοχές 
που προβλέπεται να υποστηριχτούν από 
αυτούς τους πυλώνες.

Or. en

Τροπολογία 765
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν τα κράτη μέλη θέλουν να 
κάνουν χρήση της δυνατότητας να 
λάβουν στήριξη βάσει των πυλώνων 2 ή 3 
του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης, το 
εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης 
καθορίζει τους τομείς και τις περιοχές 
που προβλέπεται να υποστηριχτούν από 
αυτούς τους πυλώνες.

Or. en

Τροπολογία 766
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 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης αποκλείουν κάθε επένδυση σε 
οποιεσδήποτε υποδομές ή εφαρμογές 
ορυκτών καυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 767
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, 
η επιτροπή παρακολούθησης 
επανεξετάζει την πρόοδο στην υλοποίηση 
των εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης που καταρτίζονται για τα 
προσδιορισθέντα εδάφη που καλύπτονται 
από το πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 768
Hannes Heide

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Μηχανισμός εφαρμογής έκτακτης 

ανάγκης
Στην περίπτωση συμβάντων τα οποία 
σχετίζονται με τη μετάβαση προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και τα 
οποία έχουν βραχυπρόθεσμες και 
αρνητικές συνέπειες για τους 



PE652.418v01-00 108/170 AM\1205769EL.docx

EL

εργαζομένους σε οποιοδήποτε έδαφος 
κράτους μέλους, το εκάστοτε κράτος 
μέλος μπορεί να ζητήσει την 
ενεργοποίηση μηχανισμού εφαρμογής 
έκτακτης ανάγκης. Το κράτος μέλος 
παρέχει εξηγήσεις σχετικά με τον λόγο για 
τον οποίο είναι αιτιολογημένη η παροχή 
στήριξης από το ΤΔΜ σε δραστηριότητες 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 
που συνδέονται άμεσα με τους ειδικούς 
του στόχους, όπως ορίζονται στο άρθρο 
2, προκειμένου να μετριαστούν οι 
βραχυπρόθεσμες και αρνητικές συνέπειες 
για τους εργαζομένους. Η Επιτροπή 
εξετάζει το αίτημα λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του.

Or. en

Τροπολογία 769
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Εταιρική σχέση

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ] και με τον κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
240/2014, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει 
την ουσιαστική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και άλλων συναφών ή 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων στον 
προγραμματισμό και την υλοποίηση των 
μέτρων που υποστηρίζονται από το ΤΔΜ. 
Η εν λόγω ουσιαστική συμμετοχή είναι 
χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμη σε 
όλους. 

Or. en
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Τροπολογία 770
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Καθορίζονται κοινοί δείκτες 
εκροών και αποτελεσμάτων όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ και, όταν 
αυτό αιτιολογείται δεόντως στο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, ειδικοί για το 
πρόγραμμα δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων, σύμφωνα με [το άρθρο 12 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο 
α)], [το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο 
δ) σημείο ii)] και [το άρθρο 37 
παράγραφος 2 στοιχείο β)] του κανονισμού 
(ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].

1. Καθορίζονται οικείοι κοινοί δείκτες 
εκροών και αποτελεσμάτων όπως 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ και, όταν 
αυτό αιτιολογείται δεόντως στο εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, ειδικοί για το 
πρόγραμμα δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων, σύμφωνα με [το άρθρο 12 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο 
α)], [το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο 
δ) σημείο ii)] και [το άρθρο 37 
παράγραφος 2 στοιχείο β)] του κανονισμού 
(ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε να προσαρμοστούν οι κανονισμοί για τους δείκτες σε εκείνους που προβλέπονται 
στην πρόταση κανονισμού για το ΕΤΠΑ/ΤΣ και το ΕΚΤ.

Τροπολογία 771
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές 
βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι 
στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι 
σωρευτικά. Από τη στιγμή που θα 
εγκριθεί από την Επιτροπή η αίτηση 
τροποποίησης του προγράμματος, η 
οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 
[14 παράγραφος 2] του κανονισμού (ΕΕ) 
[νέος ΚΚΔ], οι στόχοι δεν αναθεωρούνται.

2. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές 
βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι 
στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι 
σωρευτικά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κατά την άποψή μας, οι στόχοι δεν θα πρέπει να «παγώσουν» μετά την ενδιάμεση επανεξέταση. 
Η περίοδος μεταξύ της ενδιάμεσης επανεξέτασης και του 2029 (οι στόχοι έχουν τεθεί για το 
2029) είναι πολύ μεγάλη για να «παγώσουν» αυτά τα τόσο σημαντικά στοιχεία του ΕΠ.

Τροπολογία 772
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές 
βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι 
στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι 
σωρευτικά. Από τη στιγμή που θα 
εγκριθεί από την Επιτροπή η αίτηση 
τροποποίησης του προγράμματος, η 
οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 
[14 παράγραφος 2] του κανονισμού (ΕΕ) 
[νέος ΚΚΔ], οι στόχοι δεν αναθεωρούνται.

2. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές 
βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι 
στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι 
σωρευτικά.

Or. en

Τροπολογία 773
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, Tsvetelina 
Penkova, Rovana Plumb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές 
βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι 
στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι 
σωρευτικά. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί 
από την Επιτροπή η αίτηση τροποποίησης 
του προγράμματος, η οποία υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο [14 παράγραφος 2] 

2. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές 
βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι 
στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι 
σωρευτικά. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί 
από την Επιτροπή η αίτηση τροποποίησης 
του προγράμματος, η οποία υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο [14 παράγραφος 2] 
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του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], οι 
στόχοι δεν αναθεωρούνται.

του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], οι 
στόχοι μπορούν να αναθεωρηθούν μόνο 
σε εξαιρετικές και δικαιολογημένες 
περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 774
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές 
βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι 
στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι 
σωρευτικά. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί 
από την Επιτροπή η αίτηση τροποποίησης 
του προγράμματος, η οποία υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο [14 παράγραφος 2] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], οι 
στόχοι δεν αναθεωρούνται.

2. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές 
βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι 
στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι 
σωρευτικά. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί 
από την Επιτροπή η αίτηση τροποποίησης 
του προγράμματος, η οποία υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο [14 παράγραφος 2] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], οι 
στόχοι δεν αναθεωρούνται εντός της 
περιόδου που ξεκινά 12 μήνες μετά την εν 
λόγω έγκριση.

Or. en

Τροπολογία 775
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές 
βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι 
στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι 
σωρευτικά. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί 
από την Επιτροπή η αίτηση τροποποίησης 
του προγράμματος, η οποία υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο [14 παράγραφος 2] 

2. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές 
βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2025 και οι 
στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι 
σωρευτικά. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί 
από την Επιτροπή η αίτηση τροποποίησης 
του προγράμματος, η οποία υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο [14 παράγραφος 2] 
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του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], οι 
στόχοι δεν αναθεωρούνται.

του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], οι 
στόχοι δεν αναθεωρούνται.

Or. it

Τροπολογία 776
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές 
βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι 
στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι 
σωρευτικά. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί 
από την Επιτροπή η αίτηση τροποποίησης 
του προγράμματος, η οποία υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο [14 παράγραφος 2] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], οι 
στόχοι δεν αναθεωρούνται.

2. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές 
βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2025 και οι 
στόχοι που έχουν τεθεί για το 2030 είναι 
σωρευτικά. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί 
από την Επιτροπή η αίτηση τροποποίησης 
του προγράμματος, η οποία υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο [14 παράγραφος 2] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], οι 
στόχοι δεν αναθεωρούνται.

Or. en

Τροπολογία 777
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν μια προτεραιότητα ΤΔΜ 
παρέχει στήριξη σε δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχεία η), θ) ή ι), τα στοιχεία σχετικά με 
τους δείκτες για τους συμμετέχοντες 
διαβιβάζονται μόνον όταν είναι διαθέσιμα 
όλα τα στοιχεία που αφορούν τον εκάστοτε 
συμμετέχοντα, τα οποία απαιτούνται βάσει 
του παραρτήματος ΙΙΙ.

3. Όταν μια προτεραιότητα ΤΔΜ 
παρέχει στήριξη σε δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχεία η), θ) ή ι), τα στοιχεία σχετικά με 
τους δείκτες εκροών για τους 
συμμετέχοντες διαβιβάζονται μόνον όταν 
είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία που 
αφορούν τον εκάστοτε συμμετέχοντα, τα 
οποία απαιτούνται βάσει του 
παραρτήματος ΙΙΙ.



AM\1205769EL.docx 113/170 PE652.418v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 778
Tonino Picula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν μια προτεραιότητα ΤΔΜ 
παρέχει στήριξη σε δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχεία η), θ) ή ι), τα στοιχεία σχετικά με 
τους δείκτες για τους συμμετέχοντες 
διαβιβάζονται μόνον όταν είναι διαθέσιμα 
όλα τα στοιχεία που αφορούν τον εκάστοτε 
συμμετέχοντα, τα οποία απαιτούνται βάσει 
του παραρτήματος ΙΙΙ.

3. Όταν μια προτεραιότητα ΤΔΜ 
παρέχει στήριξη σε δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχεία δ), η), θ) ή ι), τα στοιχεία σχετικά 
με τους δείκτες για τους συμμετέχοντες 
διαβιβάζονται μόνον όταν είναι διαθέσιμα 
όλα τα στοιχεία που αφορούν τον εκάστοτε 
συμμετέχοντα, τα οποία απαιτούνται βάσει 
του παραρτήματος ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 779
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Διατίθενται επίσης δείκτες ανά 
φύλο.

Or. en

Τροπολογία 780
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

διαγράφεται
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πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 10 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ, 
ώστε να κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές 
στον κατάλογο των δεικτών που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται.

Or. it

Τροπολογία 781
Simone Schmiedtbauer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 10 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ, 
ώστε να κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές 
στον κατάλογο των δεικτών που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 782
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 10 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ, 
ώστε να κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές 
στον κατάλογο των δεικτών που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι δείκτες είναι βασικά στοιχεία του παρόντος κανονισμού και, ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι οι 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την προσαρμογή τους δεν είναι κατάλληλες.

Τροπολογία 783
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 10 για την 
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ, 
ώστε να κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές 
στον κατάλογο των δεικτών που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια πρόταση έγινε στο σχέδιο του κανονισμού ΕΤΠΑ/ΤΣ, και έπειτα από διεξοδική 
συζήτηση, συμφωνήσαμε ότι θα μπορούσε να επιφέρει πάρα πολλά εμπόδια σε σχέση με την 
υλοποίηση, οπότε αυτή η πρόταση διαγράφηκε.

Τροπολογία 784
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου θα πρέπει να τηρούνται πλήρως η 
ενωσιακή και οι εθνικές νομοθεσίες περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ].

Or. en
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Τροπολογία 785
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
1. Θεσπίζεται μια πλατφόρμα για τη 
δίκαιη μετάβαση (εφεξής «η 
πλατφόρμα») υπό την εποπτεία και την 
άμεση διαχείριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, για τη διασφάλιση διμερών 
και πολυμερών ανταλλαγών εμπειριών 
σχετικά με τα αντληθέντα διδάγματα και 
τις βέλτιστες πρακτικές σε όλους τους 
επηρεαζόμενους τομείς.
2. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει δύο σκέλη:
α) τεχνικές ομάδες εργασίας, 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
προκλήσεων στις οικείες περιφέρειες και 
διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών 
και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 
προετοιμασία εδαφικών σχεδίων δίκαιης 
μετάβασης και μεμονωμένων πράξεων. 
Οι τεχνικές ομάδες εργασίας 
συγκροτούνται σύμφωνα με τις 
επιχειρησιακές ανάγκες του ΤΔΜ, 
λαμβάνοντας υπόψη την τομεακή κάλυψη 
των υποστηριζόμενων πράξεων.
Οι τεχνικές ομάδες εργασίας 
συνεργάζονται στενά με τον 
συμβουλευτικό κόμβο InvestEU που 
συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέο πρόγραμμα 
InvestEU] και τις σχετικές υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
β) ετήσιο φόρουμ των περιφερειών 
δίκαιης μετάβασης (στο εξής «φόρουμ»), 
που συνδιοργανώνεται με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή των Περιφερειών. Το φόρουμ 
επιτρέπει τον συντονισμό των 
κατευθύνσεων πολιτικής και τη μεταφορά 
τους σε επιχειρησιακές δραστηριότητες 
των τεχνικών ομάδων εργασίας.
3. Η Επιτροπή καθορίζει τις λεπτομερείς 
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ρυθμίσεις σχετικά με τους μηχανισμούς 
διακυβέρνησης, τη συμμετοχή, τη 
λειτουργία και τον προϋπολογισμό της 
πλατφόρμας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για 
καθένα από τα συμπεράσματα του 
φόρουμ και για τα επόμενα μέτρα που θα 
ληφθούν.
4. Οι λειτουργικές δαπάνες της 
πλατφόρμας καλύπτονται από τους 
πόρους τεχνικής συνδρομής σύμφωνα με 
το άρθρο 3 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προστεθούν πρακτικές διατάξεις σχετικά με τη δημιουργία της πλατφόρμας 
δίκαιης μετάβασης, ώστε να αποσαφηνιστούν περισσότερο οι στόχοι και η λειτουργία της.

Τροπολογία 786
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
1. Δημιουργείται μια πλατφόρμα δίκαιης 
μετάβασης (εφεξής η «πλατφόρμα»), υπό 
την εποπτεία και την άμεση διαχείριση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη 
διευκόλυνση διμερών και πολυμερών 
ανταλλαγών εμπειριών σχετικά με τα 
αντληθέντα διδάγματα και τις βέλτιστες 
πρακτικές σε όλους τους τομείς που 
επηρεάζονται.
2. Η πλατφόρμα αποτελείται από δύο 
μέρη:
α) τεχνικές ομάδες εργασίας που 
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες 
προκλήσεις στις πληγείσες περιφέρειες 
και διευκολύνουν την ανταλλαγή 
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εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών όσον 
αφορά την κατάρτιση εδαφικών σχεδίων 
δίκαιης μετάβασης και τις διάφορες 
πράξεις. Οι τεχνικές ομάδες εργασίας 
συγκροτούνται με βάση τις 
επιχειρησιακές ανάγκες του ΤΔΜ, 
λαμβανομένης υπόψη της τομεακής 
κάλυψης των στηριζόμενων πράξεων. Οι 
τεχνικές ομάδες εργασίας συνεργάζονται 
στενά με τον συμβουλευτικό κόμβο 
InvestEU, που έχει συσταθεί βάσει του 
άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΕ) [νέο 
πρόγραμμα InvestEU], και με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων·
β) ένα ετήσιο φόρουμ των περιφερειών 
της δίκαιης μετάβασης (εφεξής το 
«φόρουμ»), το οποίο διοργανώνεται από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 
Περιφερειών. Το φόρουμ θα καθιστά 
δυνατό τον συντονισμό των πολιτικών 
κατευθυντήριων γραμμών και τη 
μεταφορά τους στις επιχειρησιακές 
δραστηριότητες των τεχνικών ομάδων 
εργασίας.
3. Η Επιτροπή θεσπίζει τις λεπτομερείς 
διατάξεις σχετικά με τους μηχανισμούς 
διακυβέρνησης, τη σύνθεση, τη 
λειτουργία και τον προϋπολογισμό της 
πλατφόρμας.
4. Οι δαπάνες λειτουργίας της 
πλατφόρμας καλύπτονται από τους 
πόρους της τεχνικής βοήθειας που 
προβλέπονται στο άρθρο 3, παράγραφος 
2, τρίτο εδάφιο.

Or. es

Τροπολογία 787
Lena Düpont, Pascal Arimont, Christian Doleschal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



AM\1205769EL.docx 119/170 PE652.418v01-00

EL

Άρθρο 8α
1. Δημιουργείται μια Πλατφόρμα Δίκαιης 
Μετάβασης (εφεξής «η πλατφόρμα»), η 
οποία υπόκειται στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και βρίσκεται υπό την άμεση 
διαχείρισή της, για να επιτρέψει τη 
διμερή και πολυμερή ανταλλαγή γνώσεων 
και ορθών πρακτικών σε όλους τους 
τομείς που επηρεάζονται.
2. Η πλατφόρμα αποτελείται από δύο 
στοιχεία:
α) τεχνικές ομάδες εργασίας που 
ασχολούνται με συγκεκριμένες 
προκλήσεις στις περιοχές που 
επηρεάζονται και επιτρέπουν την 
ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων 
πρακτικών για την ανάπτυξη εδαφικών 
σχεδίων για μια δίκαιη μετάβαση καθώς 
και μεμονωμένων έργων. Οι τεχνικές 
ομάδες εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τοπικές και περιφερειακές 
αρχές, θα συγκροτηθούν σύμφωνα με τις 
επιχειρησιακές απαιτήσεις του ΤΜΔ και 
λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη των 
τομέων που επηρεάζονται από τα 
χρηματοδοτούμενα έργα.
β) ένα ετήσιο φόρουμ των περιφερειών 
για μια δίκαιη μετάβαση (εφεξής «το 
φόρουμ»), το οποίο διοργανώνεται από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 
Περιφερειών. Το φόρουμ επιτρέπει τον 
συντονισμό των πολιτικών 
κατευθυντήριων γραμμών και την 
εφαρμογή τους στις επιχειρησιακές 
δραστηριότητες των τεχνικών ομάδων 
εργασίας.
3. Η Επιτροπή καθορίζει τους ακριβείς 
κανόνες για τους μηχανισμούς 
διακυβέρνησης, τη σύνθεση, τη 
λειτουργία και τον προϋπολογισμό της 
πλατφόρμας.
4. Η λειτουργία της πλατφόρμας 
χρηματοδοτείται από τα κονδύλια για 
τεχνική βοήθεια σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο.

Or. de
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Τροπολογία 788
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Δημοσιονομικές διορθώσεις

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν 
έχει επιτευχθεί τουλάχιστον το 65 % του 
τελικού στόχου που έχει καθοριστεί για 
έναν ή περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του 
ΤΔΜ, μπορεί να προβεί σε 
δημοσιονομικές διορθώσεις, σύμφωνα με 
το άρθρο [98] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], μειώνοντας τη στήριξη του ΤΔΜ 
στην εν λόγω προτεραιότητα 
κατ’ αναλογία προς τα αποτελέσματα.

Or. it

Τροπολογία 789
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Δημοσιονομικές διορθώσεις

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν 
έχει επιτευχθεί τουλάχιστον το 65 % του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του 
ΤΔΜ, μπορεί να προβεί σε 
δημοσιονομικές διορθώσεις, σύμφωνα με 
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το άρθρο [98] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], μειώνοντας τη στήριξη του ΤΔΜ 
στην εν λόγω προτεραιότητα 
κατ’ αναλογία προς τα αποτελέσματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη επαναφέρει, όπως και στην προοπτική 2014-2020, τις δημοσιονομικές 
διορθώσεις για τη μη εφαρμογή δεικτών του προγράμματος. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι 
δικαιολογημένη στον ισχύοντα ΚΚΔ. Αυτή η διάταξη είναι επίσης ακατανόητα περιοριστική – 
καθιερώνει τη δυνατότητα της Επιτροπής να επιβάλει δημοσιονομική διόρθωση μετά το τέλος 
της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών για όλους τους δείκτες που καθορίζονται στο 
πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων. Εάν η διαγραφή 
ολόκληρου του άρθρου 9 αποδειχθεί αδύνατη, είναι δικαιολογημένη η διαγραφή τουλάχιστον 
των «δεικτών αποτελεσμάτων».

Τροπολογία 790
Tonino Picula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Δημοσιονομικές διορθώσεις

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν 
έχει επιτευχθεί τουλάχιστον το 65 % του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του 
ΤΔΜ, μπορεί να προβεί σε 
δημοσιονομικές διορθώσεις, σύμφωνα με 
το άρθρο [98] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], μειώνοντας τη στήριξη του ΤΔΜ 
στην εν λόγω προτεραιότητα 
κατ’ αναλογία προς τα αποτελέσματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η συγκεκριμένη υποχρέωση υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής των κανόνων που ισχύουν για 



PE652.418v01-00 122/170 AM\1205769EL.docx

EL

όλα τα άλλα κονδύλια στο πλαίσιο του ΚΚΔ και θεσπίζει επιπλέον υποχρεώσεις για το ΤΔΜ. 
Επίσης, εγκαταλείφθηκε η επανεξέταση των επιδόσεων με οικονομικές επιπτώσεις βάσει 
δεικτών για τα ΕΠ 2021-2027.

Τροπολογία 791
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν έχει 
επιτευχθεί τουλάχιστον το 65% του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του 
ΤΔΜ, μπορεί να προβεί σε δημοσιονομικές 
διορθώσεις, σύμφωνα με το άρθρο [98] 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], 
μειώνοντας τη στήριξη του ΤΔΜ στην εν 
λόγω προτεραιότητα κατ’ αναλογία προς 
τα αποτελέσματα.

Με βάση την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, η Επιτροπή 
μπορεί να προβεί σε δημοσιονομικές 
διορθώσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) [νέος ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 792
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν έχει 
επιτευχθεί τουλάχιστον το 65 % του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του ΤΔΜ, 
μπορεί να προβεί σε δημοσιονομικές 

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν έχει 
επιτευχθεί τουλάχιστον το 65 % του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του ΤΔΜ, 
συμπεριλαμβανομένων δεικτών σχετικά 
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διορθώσεις, σύμφωνα με το άρθρο [98] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], μειώνοντας 
τη στήριξη του ΤΔΜ στην εν λόγω 
προτεραιότητα κατ’ αναλογία προς τα 
αποτελέσματα.

με τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου με σκοπό την επίτευξη του 
στόχου μηδενικών καθαρών εκπομπών 
για το 2050 και των ενδιάμεσων στόχων 
για το 2030, μπορεί να προβεί σε 
δημοσιονομικές διορθώσεις, σύμφωνα με 
το άρθρο [98] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], μειώνοντας τη στήριξη του ΤΔΜ 
στην εν λόγω προτεραιότητα 
κατ’ αναλογία προς τα αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 793
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν έχει 
επιτευχθεί τουλάχιστον το 65% του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του ΤΔΜ, 
μπορεί να προβεί σε δημοσιονομικές 
διορθώσεις, σύμφωνα με το άρθρο [98] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], μειώνοντας 
τη στήριξη του ΤΔΜ στην εν λόγω 
προτεραιότητα κατ’ αναλογία προς τα 
αποτελέσματα.

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι υπάρχει 
σοβαρή αποτυχία επίτευξης του στόχου 
που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του ΤΔΜ, 
θα πρέπει να προβεί σε δημοσιονομικές 
διορθώσεις σύμφωνα με το άρθρο [98] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], μειώνοντας 
τη στήριξη του ΤΔΜ στην εν λόγω 
προτεραιότητα κατ’ αναλογία προς τα 
αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 794
Vlad-Marius Botoş

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
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την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν έχει 
επιτευχθεί τουλάχιστον το 65 % του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του ΤΔΜ, 
μπορεί να προβεί σε δημοσιονομικές 
διορθώσεις, σύμφωνα με το άρθρο [98] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], μειώνοντας 
τη στήριξη του ΤΔΜ στην εν λόγω 
προτεραιότητα κατ’ αναλογία προς τα 
αποτελέσματα.

την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν έχει 
επιτευχθεί τουλάχιστον το 50 % του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του ΤΔΜ, 
μπορεί να προβεί σε δημοσιονομικές 
διορθώσεις, σύμφωνα με το άρθρο [98] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], μειώνοντας 
τη στήριξη του ΤΔΜ στην εν λόγω 
προτεραιότητα κατ’ αναλογία προς τα 
αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 795
Tom Berendsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν έχει 
επιτευχθεί τουλάχιστον το 65 % του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του ΤΔΜ, 
μπορεί να προβεί σε δημοσιονομικές 
διορθώσεις, σύμφωνα με το άρθρο [98] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], μειώνοντας 
τη στήριξη του ΤΔΜ στην εν λόγω 
προτεραιότητα κατ’ αναλογία προς τα 
αποτελέσματα.

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν έχει 
επιτευχθεί τουλάχιστον το 75 % του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του ΤΔΜ, 
μπορεί να προβεί σε δημοσιονομικές 
διορθώσεις, σύμφωνα με το άρθρο [98] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], μειώνοντας 
τη στήριξη του ΤΔΜ στην εν λόγω 
προτεραιότητα κατ’ αναλογία προς τα 
αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 796
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν έχει 
επιτευχθεί τουλάχιστον το 65% του στόχου 
που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του 
ΤΔΜ, μπορεί να προβεί σε δημοσιονομικές 
διορθώσεις, σύμφωνα με το άρθρο [98] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], μειώνοντας 
τη στήριξη του ΤΔΜ στην εν λόγω 
προτεραιότητα κατ’ αναλογία προς τα 
αποτελέσματα.

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν έχει 
επιτευχθεί τουλάχιστον το 65 % του 
στόχου που έχει καθοριστεί για 
περισσότερους δείκτες εκροών για τους 
πόρους του ΤΔΜ, μπορεί να προβεί σε 
δημοσιονομικές διορθώσεις, σύμφωνα με 
το άρθρο [98] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], μειώνοντας τη στήριξη του ΤΔΜ 
στην εν λόγω προτεραιότητα 
κατ’ αναλογία προς τα αποτελέσματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη επαναφέρει, όπως και στην προοπτική 2014-2020, τις δημοσιονομικές 
διορθώσεις για τη μη εφαρμογή δεικτών του προγράμματος. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι 
δικαιολογημένη στον ισχύοντα ΚΚΔ. Αυτή η διάταξη είναι επίσης ακατανόητα περιοριστική – 
καθιερώνει τη δυνατότητα της Επιτροπής να επιβάλει δημοσιονομική διόρθωση μετά το τέλος 
της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών για όλους τους δείκτες που καθορίζονται στο 
πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 797
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν έχει 
επιτευχθεί τουλάχιστον το 65 % του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών ή 
αποτελεσμάτων για τους πόρους του 
ΤΔΜ, μπορεί να προβεί σε δημοσιονομικές 
διορθώσεις, σύμφωνα με το άρθρο [98] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ], μειώνοντας 
τη στήριξη του ΤΔΜ στην εν λόγω 

Όταν η Επιτροπή συμπεραίνει, με βάση 
την εξέταση της τελικής έκθεσης 
επιδόσεων του προγράμματος, ότι δεν έχει 
επιτευχθεί τουλάχιστον το 65 % του 
στόχου που έχει καθοριστεί για έναν ή 
περισσότερους δείκτες εκροών για τους 
πόρους του ΤΔΜ, μπορεί να προβεί σε 
δημοσιονομικές διορθώσεις, σύμφωνα με 
το άρθρο [98] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
ΚΚΔ], μειώνοντας τη στήριξη του ΤΔΜ 
στην εν λόγω προτεραιότητα 
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προτεραιότητα κατ’ αναλογία προς τα 
αποτελέσματα.

κατ’ αναλογία προς τα αποτελέσματα.

Or. es

Τροπολογία 798
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Isabel 
García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα διενεργείται ενδιάμεση αξιολόγηση 
από την Επιτροπή, η οποία θα αξιολογεί 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου με σκοπό την επίτευξη του 
στόχου μηδενικών καθαρών εκπομπών 
έως το 2050 και των ενδιάμεσων στόχων 
για το 2030, όπως ορίζεται στο σχέδιο 
δίκαιης μετάβασης. Σημαντική μη 
συμμόρφωση με τους στόχους που 
ορίζονται στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης 
συνεπάγεται δημοσιονομικές διορθώσεις 
ανάλογα με τα επιτεύγματα.

Or. en

Τροπολογία 799
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν εφαρμόζονται δημοσιονομικές 
διορθώσεις όταν η αποτυχία επίτευξης 
στόχων οφείλεται στον αντίκτυπο 
κοινωνικοοικονομικών ή 
περιβαλλοντικών παραγόντων, σε 
σημαντικές αλλαγές των οικονομικών και 
περιβαλλοντικών συνθηκών ενός κράτους 
μέλους ή σε λόγους ανωτέρας βίας που 
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επηρεάζουν σοβαρά την υλοποίηση των 
αντίστοιχων προτεραιοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 800
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 
παράγραφος 4 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα 
από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].
3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 
παράγραφος 4 εξουσιοδότηση μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν 
θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη.
4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
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5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή του άρθρου 10 οφείλεται στη διαγραφή του άρθρου 8 παράγραφος 4.

Τροπολογία 801
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 
παράγραφος 4 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα 
από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].
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3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 
παράγραφος 4 εξουσιοδότηση μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν 
θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη.
4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. it

Τροπολογία 802
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 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 
παράγραφος 4 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα 
από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 803
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 
παράγραφος 4 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα 
από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 
παράγραφος 4 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα 
από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].

Or. en

Τροπολογία 804
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 
παράγραφος 4 εξουσιοδότηση μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 
παράγραφος 4 εξουσιοδότηση μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 



AM\1205769EL.docx 131/170 PE652.418v01-00

EL

Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

Or. en

Τροπολογία 805
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 
παράγραφος 4 εξουσιοδότηση μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 
παράγραφος 4 εξουσιοδότηση μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

Or. en

Τροπολογία 806
Δημήτριος Παπαδημούλης, Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη, τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
κοινωνικούς εταίρους και όλα τα οικεία 
ενδιαφερόμενα μέρη των οικείων εδαφών, 
σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής 
συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου.

Or. en

Τροπολογία 807
Erik Bergkvist

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 3 και του άρθρου 8 
παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 808
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 3 και του άρθρου 8 
παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 809
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Τα κράτη μέλη επωφελούνται από μια 
μεταβατική περίοδο έως την ... [ένα έτος 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] για την κατάρτιση 
και έγκριση των εδαφικών σχεδίων 
δίκαιης μετάβασης. Κατά τη διάρκεια 
της εν λόγω μεταβατικής περιόδου, η 
οποία δεν λαμβάνεται υπόψη από την 
Επιτροπή όταν εξετάζει απόφαση σχετικά 
με την αποδέσμευση ή απώλεια 
χρηματοδότησης, όλα τα κράτη μέλη 
είναι πλήρως επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού.
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Or. en

Τροπολογία 810
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε κράτος μέλος, το συνολικό 
χρηματοδοτικό κονδύλιο καθορίζεται με 
βάση τα ακόλουθα βήματα:

Για κάθε κράτος μέλος, το συνολικό 
χρηματοδοτικό κονδύλιο καθορίζεται με 
βάση τα ακόλουθα βήματα:

I. Το ποσό των 6,5 δισ. EUR από το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης κατανέμεται 
μεταξύ των κρατών μελών ως εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του ΤΔΜ, που ισούται με 6,5 δισ. EUR, θα πρέπει να 
κατανεμηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού που προτείνει η Επιτροπή. Το υπόλοιπο 1 δισ. 
EUR, ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη που έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο 
και τα οποία ήδη από το 2017 έχουν επιτύχει σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 %, υπερβαίνοντας κατά 150 % τον στόχο του 20 % που έχει 
θέσει η ΕΕ για το 2020.

Τροπολογία 811
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Το μερίδιο κάθε κράτους μέλους 
υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα 
των μεριδίων, τα οποία καθορίζονται 
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια και 
σταθμίζονται ως εξής:

α) Το μερίδιο κάθε κράτους μέλους 
υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα 
των μεριδίων, τα οποία καθορίζονται 
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια και 
σταθμίζονται ως εξής:

II. Το υπόλοιπο 1 δισ. EUR από τους 
πόρους του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης 
θα πρέπει να λειτουργεί ως μηχανισμός 
αποζημίωσης για τα κράτη μέλη που 
είχαν μειώσει τις μεικτές εκπομπές 
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αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον 
κατά 30 % έως το 2017 βάσει των 
οικείων εθνικών καταλόγων σε σύγκριση 
με τα επίπεδα εκπομπών του 1990, 
υπερβαίνοντας κατά τον τρόπο αυτό τον 
στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που έχει θέσει η ΕΕ για το 
2020 κατά τουλάχιστον 150 %. Το 1 δισ. 
EUR κατανέμεται μεταξύ αυτών των 
κρατών μελών βάσει του ποσοστού των 
οικείων μεικτών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου για το 2017. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες προσπάθειες μείωσης των 
εκπομπών, και συνεπώς κατανέμει ένα μικρότερο μερίδιο πόρων στα κράτη μέλη που έχουν 
σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο. Η τρέχουσα τροπολογία αποσκοπεί στην αποκατάσταση της 
ισορροπίας αυτής της κατά κάποιον τρόπο άδικης πτυχής της πρότασης. Ο μηχανισμός 
αποζημιώσεων αναμένεται να προσφέρει επιπρόσθετους πόρους για εννέα κράτη μέλη, από τα 
οποία τα οκτώ συγκαταλέγονται στα πιο φτωχά κράτη της ΕΕ. Πρέπει να σημειωθεί ότι, 
σύμφωνα με την τρέχουσα τροπολογία, το κονδύλιο της Πολωνίας θα διατηρηθεί στο μέγιστο 
ποσό των 2 δισ. EUR, σύμφωνα με το παράρτημα Ι - παράγραφος 1 - στοιχείο β).

Τροπολογία 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Το μερίδιο κάθε κράτους μέλους 
υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα 
των μεριδίων, τα οποία καθορίζονται 
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια και 
σταθμίζονται ως εξής:

α) Το μερίδιο κάθε κράτους μέλους 
υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα 
των μεριδίων, τα οποία καθορίζονται 
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, 
υπολογίζονται στον μέσο όρο για την 
περίοδο 2015-2017 και σταθμίζονται ως 
εξής:

Or. en

Τροπολογία 813
Raffaele Fitto
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
49%),

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων και 
μονάδων παραγωγής ενέργειας σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και των μονάδων 
παραγωγής ενέργειας τις οποίες 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου28 προς την 
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της 
βιομηχανίας, υπερβαίνει κατά έναν 
συντελεστή τον μέσο όρο της ΕΕ-27. Όταν 
δεν σημειώνεται υπέρβαση του επιπέδου 
αυτού σε καμία περιφέρεια επιπέδου 
NUTS 2 σε δεδομένο κράτος μέλος, 
λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και των μονάδων 
παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 με την υψηλότερη 
ένταση άνθρακα (στάθμιση 49%),

_________________ _________________
28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
της 4.2.2006, σ. 1).

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
της 4.2.2006, σ. 1)

Or. en

Τροπολογία 814
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
49 %),

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
25 %),

_________________ _________________
28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
της 4.2.2006, σ. 1).

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
της 4.2.2006, σ. 1).

Or. es

Τροπολογία 815
Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
49%),

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
39%),

_________________ _________________
28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
της 4.2.2006, σ. 1)

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
της 4.2.2006, σ. 1)

Or. en

Τροπολογία 816
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
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περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
49%),

περιφέρειες επιπέδου NUTS 3, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 3 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 3 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
49%),

_________________ _________________
28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
της 4.2.2006, σ. 1).

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
της 4.2.2006, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 817
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 3, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
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κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
49%),

κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 3 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
49%),

_________________ _________________
28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
της 4.2.2006, σ. 1).

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
της 4.2.2006, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 818
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
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διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
49%),

διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 
34 %),

_________________ _________________
28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
της 4.2.2006, σ. 1).

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 
της 4.2.2006, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 819
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 

i) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, στις οποίες 
η ένταση άνθρακα, όπως ορίζεται από την 
αναλογία των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 προς την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας, είναι 
διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ-27. 
Όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση του 
επιπέδου αυτού σε καμία περιφέρεια 
επιπέδου NUTS 2 σε δεδομένο κράτος 
μέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές 
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αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 49 
%),

αερίων του θερμοκηπίου των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 
περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 με την 
υψηλότερη ένταση άνθρακα (στάθμιση 20 
%),

_________________ _________________
28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. Κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Ιανουαρίου 2006, για τη σύσταση 
ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και 
μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση 
των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 
1).

28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. Κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Ιανουαρίου 2006, για τη σύσταση 
ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και 
μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση 
των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 
1).

Or. it

Τροπολογία 820
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
25%),

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα, λιγνίτη, πετρελαιούχου 
σχιστόλιθου και τύρφης (στάθμιση 25 %),

Or. en

Τροπολογία 821
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
25%),

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης και ενεργειακής χρήσης 
άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 25 %),

Or. en
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Τροπολογία 822
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
25%),

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
άνω του 25 %),

Or. en

Αιτιολόγηση

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. A way to compensate for 
this is to modify the weight for employment in mining and energy use of coal and lignite used 
for the calculation of the financial envelope and increase it from the current value of 25%. 
Such a change would account for the fact that the main aim of the JTF should be easing of the 
transition away from coal in the power sector. The weight of other criteria should be 
recalculated accordingly.

Τροπολογία 823
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
25%),

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
15 %),

Or. en

Τροπολογία 824
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
25 %),

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
24 %),

Or. it

Τροπολογία 825
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
25%),

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
40 %),

Or. en

Τροπολογία 826
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
25 %),

ii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη (στάθμιση 
12 %),

Or. es

Τροπολογία 827
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) Ποσοστό ανεργίας στο έδαφος 
(στάθμιση 20 %),

Or. es

Τροπολογία 828
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii β) Προηγούμενες προσπάθειες για 
την επίτευξη των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών στόχων, λαμβανομένων 
υπόψη των επιπτώσεων στην οικονομία 
και στην απώλεια θέσεων εργασίας 
(στάθμιση 15 %),

Or. es

Τροπολογία 829
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii γ) Ποσοστό ερήμωσης (στάθμιση 
15 %),

Or. es
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Τροπολογία 830
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) Απασχόληση στη βιομηχανία στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του 
σημείου i) (στάθμιση 25%)

iii) Απασχόληση στη βιομηχανία και 
σε μονάδες παραγωγής ενέργειας στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του 
σημείου i) (στάθμιση 35 %)

Or. en

Τροπολογία 831
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) Απασχόληση στη βιομηχανία στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του 
σημείου i) (στάθμιση 25%)

iii) Απασχόληση στον κλάδο της 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη ως 
ποσοστό επί του συνολικού βιομηχανικού 
εργατικού δυναμικού κάθε περιφέρειας 
(στάθμιση 33 %),

Or. en

Τροπολογία 832
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) Απασχόληση στη βιομηχανία στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του 
σημείου i) (στάθμιση 25 %)

iii) Απασχόληση στη βιομηχανία στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του 
σημείου i) (στάθμιση 12 %),
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Or. es

Τροπολογία 833
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) Απασχόληση στη βιομηχανία στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του 
σημείου i) (στάθμιση 25%)

iii) Απασχόληση στη βιομηχανία στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του 
σημείου i) (στάθμιση 25 %)

Or. en

Τροπολογία 834
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) Απασχόληση στη βιομηχανία στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του 
σημείου i) (στάθμιση 25 %),

iii) Απασχόληση στη βιομηχανία στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του 
σημείου i) (στάθμιση 24 %),

Or. it

Τροπολογία 835
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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iii α) Ποσοστό ανεργίας, ιδίως της 
ανεργίας των νέων και των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες 
να ενταχθούν εκ νέου στην αγορά 
εργασίας,

Or. es

Τροπολογία 836
Δημήτριος Παπαδημούλης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) ποσοστό ανεργίας το 2019 σε 
περιφέρειες εξόρυξης ή καύσης άνθρακα 
ή λιγνίτη (στάθμιση 10 %)·

Or. en

Τροπολογία 837
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v α) Ταχύτητα με την οποία τα κράτη 
μέλη δεσμεύονται να μειώσουν τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από 
άνθρακα ή λιγνίτη, όπως αποτυπώνεται 
στα αντίστοιχα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα για το 2030 
(στάθμιση 6 %)·

Or. en

Τροπολογία 838
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I –εδάφιο 1 – στοιχείο α– σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v α) πληθυσμός που κατοικεί σε 
νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές 
οι οποίες εξαρτώνται από αυτόνομες 
γεννήτριες ντίζελ ή πετρελαίου για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
(στάθμιση 2 %)·

Or. it

Τροπολογία 839
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο v α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v α) Πυκνότητα πληθυσμού στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 που 
ορίζονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης,

Or. es

Τροπολογία 840
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο v β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v β) Ποσοστό απώλειας πληθυσμού 
στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 που 
ορίζονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης, με μέση μείωση πληθυσμού 
άνω του 1 % μεταξύ του 2010 και του 
2020,

Or. es
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Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 10α «Περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα και 
προκλήσεις» της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής για το 2021-2027, αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα των εν 
λόγω περιοχών που βρίσκονται αντιμέτωπες με το δημογραφικό πρόβλημα της μείωσης 
πληθυσμού.

Τροπολογία 841
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο v β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v β) εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
από μέσα θαλάσσιας μεταφοράς ή 
αερομεταφοράς, οι οποίες μπορούν να 
μειωθούν μέσω της κατασκευής νέων 
σιδηροδρομικών και οδικών υποδομών 
κατάλληλων για τη σύνδεση περιφερειών 
ή τμημάτων περιφερειών μεταξύ τους 
(στάθμιση 29%)·

Or. it

Τροπολογία 842
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο v γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v γ) Εθνικό ποσοστό ανεργίας,

Or. es

Τροπολογία 843
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR ανά 
κράτος μέλος ανακατανέμονται κατ’ 
αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια 
των κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 844
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR ανά 
κράτος μέλος ανακατανέμονται κατ’ 
αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια 
των κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 845
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR ανά 
κράτος μέλος ανακατανέμονται κατ’ 
αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια των 
κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR, ή τα 5 
δισ. EUR για κράτος μέλος που μπορεί να 
αιτιολογήσει με σαφείς δείκτες ότι 
διαθέτει μεγαλύτερο ποσοστό ευάλωτων 
περιφερειών στις οποίες η μετάβαση σε 
περιβαλλοντικά βιώσιμη ενεργειακή 
πολιτική θα δημιουργήσει απτούς 
κοινωνικοοικονομικούς κινδύνους άνω 
του μέσου όρου άλλων κρατών μελών. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR, ή τα 
5 δισ. για κράτη μέλη που επηρεάζονται 
έντονα, ανά κράτος μέλος 
ανακατανέμονται κατ’ αναλογία προς τα 
κονδύλια όλων των υπολοίπων κρατών 
μελών. Τα μερίδια των κρατών μελών 
υπολογίζονται εκ νέου αναλόγως·

Or. en

Τροπολογία 846
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR ανά 
κράτος μέλος ανακατανέμονται κατ’ 
αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια των 
κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR ανά 
κράτος μέλος ανακατανέμονται κατ’ 
αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια των 
κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη τα 
επιτεύγματα σχετικά με τους στόχους του 
2020 για την ενεργειακή απόδοση και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως 
αναφέρονται αντίστοιχα στο άρθρο 1 
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παράγραφος 1 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
και στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 847
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR ανά 
κράτος μέλος ανακατανέμονται κατ’ 
αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια των 
κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR και ότι 
κάθε ΕΑΠ (όπως ορίζεται στο άρθρο 349 
της ΣΛΕΕ) λαμβάνει πρόσθετο κονδύλι 
ύψους 30 εκατ. EUR. Τα ποσά που 
υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR ανά κράτος 
μέλος ανακατανέμονται κατ’ αναλογία 
προς τα κονδύλια όλων των υπολοίπων 
κρατών μελών. Τα μερίδια των κρατών 
μελών υπολογίζονται εκ νέου αναλόγως·

Or. fr

Τροπολογία 848
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR ανά 
κράτος μέλος ανακατανέμονται κατ’ 

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει το 20 % του αρχικού 
κεφαλαίου που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2. Τα ποσά που υπερβαίνουν 
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αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια των 
κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

το 20 % ανά κράτος μέλος 
ανακατανέμονται κατ’ αναλογία προς τα 
κονδύλια όλων των υπολοίπων κρατών 
μελών. Τα μερίδια των κρατών μελών 
υπολογίζονται εκ νέου αναλόγως·

Or. en

Τροπολογία 849
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR ανά 
κράτος μέλος ανακατανέμονται κατ’ 
αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια των 
κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR ή 
κατά κεφαλήν ένταση των ενισχύσεων 
άνω των 40 EUR καθ’ όλη τη διάρκεια 
της περιόδου. Τα ποσά που υπερβαίνουν 
τον ως άνω περιορισμό ανά κράτος μέλος 
ανακατανέμονται κατ’ αναλογία προς τα 
κονδύλια όλων των υπολοίπων κρατών 
μελών. Τα μερίδια των κρατών μελών 
υπολογίζονται εκ νέου αναλόγως·

Or. es

Τροπολογία 850
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
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ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR ανά 
κράτος μέλος ανακατανέμονται κατ’ 
αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια των 
κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει το 20 % του αρχικού 
κεφαλαίου που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2. Τα ποσά που υπερβαίνουν 
το 20 % του αρχικού κεφαλαίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
ανά κράτος μέλος ανακατανέμονται κατ’ 
αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια των 
κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

Or. en

Τροπολογία 851
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR ανά 
κράτος μέλος ανακατανέμονται κατ’ 
αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια των 
κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει το 20% των πόρων 
του Ταμείου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 2. Τα ποσά που υπερβαίνουν 
το εν λόγω όριο ανά κράτος μέλος 
ανακατανέμονται κατ’ αναλογία προς τα 
κονδύλια όλων των υπολοίπων κρατών 
μελών. Τα μερίδια των κρατών μελών 
υπολογίζονται εκ νέου αναλόγως·

Or. it

Τροπολογία 852
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
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την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR ανά 
κράτος μέλος ανακατανέμονται κατ’ 
αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια των 
κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει το 27 % του αρχικού 
κεφαλαίου που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2. Τα ποσά που υπερβαίνουν 
το 27 % ανά κράτος μέλος 
ανακατανέμονται κατ’ αναλογία προς τα 
κονδύλια όλων των υπολοίπων κρατών 
μελών. Τα μερίδια των κρατών μελών 
υπολογίζονται εκ νέου αναλόγως·

Or. en

Τροπολογία 853
Δημήτριος Παπαδημούλης, Martina Michels

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR ανά 
κράτος μέλος ανακατανέμονται κατ’ 
αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια των 
κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει το 27 % του ποσού 
που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
2. Τα υπερβάλλοντα ποσά ανά κράτος 
μέλος ανακατανέμονται κατ’ αναλογία 
προς τα κονδύλια όλων των υπολοίπων 
κρατών μελών. Τα μερίδια των κρατών 
μελών υπολογίζονται εκ νέου αναλόγως·

Or. en

Τροπολογία 854
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
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προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR ανά 
κράτος μέλος ανακατανέμονται κατ’ 
αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια των 
κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει το 32 % του αρχικού 
κεφαλαίου. Τα ποσά που υπερβαίνουν το 
32 % ανά κράτος μέλος ανακατανέμονται 
κατ’ αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια των 
κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα υψηλότερο χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΤΔΜ θα πρέπει επίσης να συμβαδίζει με ένα 
υψηλότερο ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο που εγκρίθηκε για το μέγιστο κονδύλιο ενός 
κράτους μέλους δεν μπορεί να περιορίζεται στα 2 δισ. EUR εάν το συνολικό κονδύλιο είναι 
υψηλότερο από 7,5 δισ. EUR.

Τροπολογία 855
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR ανά 
κράτος μέλος ανακατανέμονται κατ’ 
αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια των 
κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει το 1 δισ. EUR. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν το 1 δισ. EUR ανά 
κράτος μέλος ανακατανέμονται κατ’ 
αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια των 
κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

Or. en

Τροπολογία 856
Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. EUR. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισ. EUR ανά 
κράτος μέλος ανακατανέμονται κατ’ 
αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια των 
κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

β) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου α) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
ποσό που υπερβαίνει τα 3 δισ. EUR. Τα 
ποσά που υπερβαίνουν τα 3 δισ. EUR ανά 
κράτος μέλος ανακατανέμονται κατ’ 
αναλογία προς τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών. Τα μερίδια των 
κρατών μελών υπολογίζονται εκ νέου 
αναλόγως·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κατώτατο όριο που διατίθεται για τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξηθεί, δεδομένου ότι ο 
συνολικός προϋπολογισμός του ΤΔΜ θα πρέπει να είναι πιο ισχυρός.

Τροπολογία 857
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Τα μερίδια των κρατών μελών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του 
στοιχείου β) προσαρμόζονται προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω με συντελεστή 1,5 
επί τη διαφορά κατά την οποία το κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ του οικείου κράτους μέλους 
(μετρούμενο σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης) για την περίοδο 2015-2017 
υπερβαίνει ή υπολείπεται του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ των κρατών μελών της ΕΕ-
27 (μέσος όρος εκφραζόμενος ως 100 %)·

γ) Τα μερίδια των κρατών μελών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του 
στοιχείου β) προσαρμόζονται προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω με συντελεστή 1,5 
επί τη διαφορά κατά την οποία το κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ του οικείου κράτους μέλους 
(μετρούμενο σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης) για την περίοδο 2018-2020 
υπερβαίνει ή υπολείπεται του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ των κρατών μελών της ΕΕ-
27 (μέσος όρος εκφραζόμενος ως 100 %)·

Or. en

Τροπολογία 858
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
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Τα μερίδια των κρατών μελών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του 
στοιχείου β) προσαρμόζονται προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω με συντελεστή 1,5 
επί τη διαφορά κατά την οποία το κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ του οικείου κράτους μέλους 
(μετρούμενο σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης) για την περίοδο 2015-2017 
υπερβαίνει ή υπολείπεται του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ των κρατών μελών της ΕΕ-
27 (μέσος όρος εκφραζόμενος ως 100 %)·

γ) Τα μερίδια των κρατών μελών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του 
στοιχείου β) προσαρμόζονται προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω με συντελεστή 1,5 
επί τη διαφορά κατά την οποία το κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ του οικείου κράτους μέλους 
(μετρούμενο σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης) για την περίοδο 2018-2020 
υπερβαίνει ή υπολείπεται του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ των κρατών μελών της ΕΕ-
27 (μέσος όρος εκφραζόμενος ως 100 %)·

Or. en

Τροπολογία 859
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
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Τα μερίδια των κρατών μελών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του 
στοιχείου β) προσαρμόζονται προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω με συντελεστή 1,5 
επί τη διαφορά κατά την οποία το κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ του οικείου κράτους μέλους 
(μετρούμενο σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης) για την περίοδο 2015-2017 
υπερβαίνει ή υπολείπεται του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ των κρατών μελών της ΕΕ-
27 (μέσος όρος εκφραζόμενος ως 100 %)·

γ) Τα μερίδια των κρατών μελών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του 
στοιχείου β) προσαρμόζονται προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω με συντελεστή 1,75 
επί τη διαφορά κατά την οποία το κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ του οικείου κράτους μέλους 
(μετρούμενο σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης) για την περίοδο 2015-2017 
υπερβαίνει ή υπολείπεται του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ των κρατών μελών της ΕΕ-
27 (μέσος όρος εκφραζόμενος ως 100 %)·

Or. en

Τροπολογία 860
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Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η προσαρμογή αυτή δεν εφαρμόζεται στα 
κράτη μέλη για τα οποία έχει τεθεί 
ανώτατο όριο κονδυλίων σύμφωνα με το 
στοιχείο β)·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με την προτεινόμενη διαγραφή του παραρτήματος Ι β).

Τροπολογία 861
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η προσαρμογή αυτή δεν εφαρμόζεται στα 
κράτη μέλη για τα οποία έχει τεθεί 
ανώτατο όριο κονδυλίων σύμφωνα με το 
στοιχείο β)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 862
Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου γ) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι το οριστικό κονδύλι από το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης έχει ως αποτέλεσμα 
κατά κεφαλήν ένταση των ενισχύσεων 

δ) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου γ) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι το οριστικό κονδύλι από το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης έχει ως αποτέλεσμα 
ένταση των ενισχύσεων ανά άνεργο 
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(μετρούμενη με βάση το σύνολο του 
πληθυσμού του κράτους μέλους) 
τουλάχιστον 6 EUR καθ’ όλη τη διάρκεια 
της περιόδου.

(μετρούμενη με βάση το σύνολο του 
άνεργου πληθυσμού του κράτους μέλους) 
τουλάχιστον 0,15 EUR καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου. Τα ποσά για τη 
διασφάλιση της ελάχιστης έντασης των 
ενισχύσεων αφαιρούνται αναλογικά από 
τα κονδύλια όλων των υπολοίπων κρατών 
μελών, με την εξαίρεση των κρατών 
μελών για τα οποία έχει τεθεί ανώτατο 
όριο κονδυλίων σύμφωνα με το στοιχείο 
β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος σε απώλειες θέσεων εργασίας θα είναι πολύ πιο δύσκολο να 
απορροφηθεί σε εκείνα τα κράτη μέλη με υψηλό ποσοστό ανεργίας.

Τροπολογία 863
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου γ) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι το οριστικό κονδύλι από το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης έχει ως αποτέλεσμα 
κατά κεφαλήν ένταση των ενισχύσεων 
(μετρούμενη με βάση το σύνολο του 
πληθυσμού του κράτους μέλους) 
τουλάχιστον 6 EUR καθ’ όλη τη διάρκεια 
της περιόδου.

δ) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου γ) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι το οριστικό κονδύλι από το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης έχει ως αποτέλεσμα 
κατά άνεργο ένταση των ενισχύσεων 
(μετρούμενη με βάση τον άνεργο 
πληθυσμό του κράτους μέλους) 
τουλάχιστον 0,15 EUR καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το ΤΔΜ πρέπει να περιλαμβάνει ένα κριτήριο κατανομής βασιζόμενο στα ποσοστά ανεργίας 
προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη ο άνισος αντίκτυπος των απωλειών θέσεων απασχόλησης 
λόγω της ένταξης στις διάφορες χώρες και περιφέρειες της ΕΕ. Επιπλέον, πρέπει να αφαιρεθεί 
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το κριτήριο της κατά κεφαλήν έντασης των ενισχύσεων καθώς υπονομεύει τον στόχο του ΤΔΜ.

Τροπολογία 864
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου γ) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι το οριστικό κονδύλι από το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης έχει ως αποτέλεσμα 
κατά κεφαλήν ένταση των ενισχύσεων 
(μετρούμενη με βάση το σύνολο του 
πληθυσμού του κράτους μέλους) 
τουλάχιστον 6 EUR καθ’ όλη τη διάρκεια 
της περιόδου.

δ) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου γ) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι το οριστικό κονδύλι από το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης έχει ως αποτέλεσμα 
κατά κεφαλήν ένταση των ενισχύσεων 
(μετρούμενη με βάση το σύνολο του 
πληθυσμού του κράτους μέλους) 
τουλάχιστον 10 EUR καθ’ όλη τη διάρκεια 
της περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 865
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου γ) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι το οριστικό κονδύλι από το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης έχει ως αποτέλεσμα 
κατά κεφαλήν ένταση των ενισχύσεων 
(μετρούμενη με βάση το σύνολο του 
πληθυσμού του κράτους μέλους) 
τουλάχιστον 6 EUR καθ’ όλη τη διάρκεια 
της περιόδου.

δ) Τα κονδύλια που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του στοιχείου γ) 
προσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι το οριστικό κονδύλι από το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης έχει ως αποτέλεσμα 
κατά κεφαλήν ένταση των ενισχύσεων 
(μετρούμενη με βάση το σύνολο του 
πληθυσμού του κράτους μέλους) 
τουλάχιστον 4 EUR καθ’ όλη τη διάρκεια 
της περιόδου.

Or. es
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Τροπολογία 866
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ποσά για τη διασφάλιση της ελάχιστης 
έντασης των ενισχύσεων αφαιρούνται 
αναλογικά από τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών, με την 
εξαίρεση των κρατών μελών για τα οποία 
έχει τεθεί ανώτατο όριο κονδυλίων 
σύμφωνα με το στοιχείο β).

Τα ποσά για τη διασφάλιση της ελάχιστης 
έντασης των ενισχύσεων αφαιρούνται 
αναλογικά από τα κονδύλια όλων των 
υπολοίπων κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με την προτεινόμενη διαγραφή του παραρτήματος Ι β).

Τροπολογία 867
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Πληθυσμός που κατοικεί σε 
νησιωτικές ή ορεινές περιοχές οι οποίες 
εξαρτώνται από αυτόνομες γεννήτριες 
ντίζελ ή πετρελαίου για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας (στάθμιση 2 %)·

Or. en

Τροπολογία 868
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Διατίθεται στα οικεία κράτη μέλη ειδικό 
κονδύλι ύψους 100 εκατ. EUR για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Or. fr

Τροπολογία 869
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 
2 στοιχείο α)

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 870
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο β)

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο β)

1.2 Προσδιορισμός των εδαφών που 
αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο 
και αιτιολόγηση αυτής της επιλογής, με 
την αντίστοιχη εκτίμηση των επιπτώσεων 
για την οικονομία και την απασχόληση με 
βάση την τελευταία έκδοση του ΕΣΕΚ.

Or. it

Τροπολογία 871
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2 Προσδιορισμός των εδαφών τα οποία 
επηρεάστηκαν πρόσφατα αρνητικά ή 
αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό και αιτιολόγηση της 
επιλογής τους με την αντίστοιχη εκτίμηση 
των επιπτώσεων για την οικονομία και 
την απασχόληση με βάση την περιγραφή 
του σημείου 1.1.

Or. en

Τροπολογία 872
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 873
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1. Εκτίμηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και εδαφικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία.

2.1. Εκτίμηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και εδαφικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια πλήρως βασισμένη σε 
ανανεώσιμες πηγές, υψηλής απόδοσης 
από άποψη χρήσης των πόρων και 
ενεργειακά αποδοτική, κλιματικά 
ουδέτερη και κυκλική οικονομία που 
αποσκοπεί στην επίτευξη μηδενικών 
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καθαρών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2040.

Or. en

Τροπολογία 874
Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1. Εκτίμηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και εδαφικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία.

2.1. Εκτίμηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και εδαφικών επιπτώσεων της 
μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και της καταπολέμησης της 
ενεργειακής πενίας.

Or. en

Τροπολογία 875
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2.2. Ανάγκες και στόχοι που συνδέονται 
με την ανάπτυξη έως το 2030, εντός του 
προσδιορισθέντος εδάφους, με σκοπό την 
εκπλήρωση της δέσμευσης των κρατών 
μελών να περιορίσουν την παγκόσμια 
αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5°C 
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα

Or. en

Τροπολογία 876
Niklas Nienaß

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 877
Pascal Arimont

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2.2. Ανάγκες και στόχοι που συνδέονται 
με την ανάπτυξη έως το 2030 με σκοπό την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 
2050

Or. en

Τροπολογία 878
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – σημείο 2 – σημείο 2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3. Συνέπεια με άλλες εθνικές, 
περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές 
και σχέδια

διαγράφεται

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 
2 στοιχείο ε)
[...]
[...]

Or. it
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Τροπολογία 879
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – σημείο 2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3. Συνέπεια με άλλες εθνικές, 
περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές 
και σχέδια

διαγράφεται

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 
2 στοιχείο ε)
[...]
[...]

Or. en

Τροπολογία 880
Pascal Arimont

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3. Συνέπεια με άλλες εθνικές, 
περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές και 
σχέδια

2.3. Συνέπεια με άλλες οικείες εθνικές, 
περιφερειακές ή εδαφικές στρατηγικές και 
σχέδια

Or. en

Τροπολογία 881
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ –σημείο 2 – σημείο 2.4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο η)

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο η)
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Συμπληρώνεται μόνο εάν παρέχεται 
υποστήριξη για παραγωγικές επενδύσεις 
που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις 
διαφορετικές από τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ:
- εξαντλητικός κατάλογος αυτών των 
πράξεων και επιχειρήσεων και για 
καθεμία από αυτές αιτιολόγηση της 
ανάγκης για τέτοια υποστήριξη

Or. it

Τροπολογία 882
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – σημείο 2.4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 
2 στοιχείο θ)

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 883
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – σημείο 2 – σημείο 2.4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο θ)

Σημείο αναφοράς: Άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο θ)

Συμπληρώνεται μόνο αν παρέχεται 
στήριξη σε επενδύσεις για να επιτευχθεί η 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ:
— εξαντλητικός κατάλογος των προς 
στήριξη πράξεων και αιτιολόγηση ως 
προς το ότι συμβάλλουν στη μετάβαση 
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προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
και οδηγούν σε σημαντικές μειώσεις των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
θα είναι κατά πολύ χαμηλότερες των 
δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται 
για τη δωρεάν κατανομή βάσει της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ
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2 Για λόγους παρουσίασης, οι δείκτες 
ομαδοποιούνται, ώστε να διευκολυνθεί η 
αντιστοίχιση με τους δείκτες που 
περιλαμβάνονται σε άλλους κανονισμούς 
για την πολιτική συνοχής που είναι ειδικοί 
για κάθε ταμείο.

2 Για λόγους παρουσίασης, οι δείκτες 
ομαδοποιούνται, ώστε να διευκολυνθεί η 
αντιστοίχιση με τους δείκτες που 
περιλαμβάνονται σε άλλους κανονισμούς 
για την πολιτική συνοχής που είναι ειδικοί 
για κάθε ταμείο.
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Αιτιολόγηση

Οι δείκτες αποτελεσμάτων δεν εξαρτώνται μόνο από τις παρεμβάσεις, αλλά και από άλλους 
παράγοντες.


