
AM\1212059EL.docx PE655.979v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

2020/0100(COD)

1.9.2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 115
Σχέδιο γνωμοδότησης
Cristina Maestre Martín De Almagro
(PEv)

Δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης

Πρόταση κανονισμού
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))



PE655.979v01-00 2/82 AM\1212059EL.docx

EL

AM_Com_LegOpinion



AM\1212059EL.docx 3/82 PE655.979v01-00

EL

Τροπολογία 1
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία9, η 
οποία χαράσσει τον χάρτη πορείας της 
προς μια νέα αναπτυξιακή πολιτική για την 
Ευρώπη και θέτει φιλόδοξους στόχους για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με τον στόχο της επίτευξης 
κλιματικής ουδετερότητας στην Ένωση 
έως το 2050 με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
ανακοίνωσε έναν Μηχανισμό Δίκαιης 
Μετάβασης που θα παρέχει τα μέσα για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο. Οι 
πιο ευάλωτες περιφέρειες και οι πιο 
ευάλωτοι άνθρωποι είναι εκείνοι που είναι 
περισσότερο εκτεθειμένοι στις επιβλαβείς 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 
Παράλληλα, η διαχείριση της μετάβασης 
απαιτεί σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές 
και ενώ τα κράτη μέλη έχουν διαφορετική 
θέση εκκίνησης, οι λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, οι άκρως 
απόκεντρες περιοχές, οι ορεινές, 
νησιωτικές, αραιοκατοικημένες, 
αγροτικές, απομακρυσμένες και 
γεωγραφικά μειονεκτούσες περιοχές με 
μικρό πληθυσμό είναι εκείνες στις οποίες 
η επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης 
προς την κλιματική ουδετερότητα 
παρουσιάζει μεγαλύτερες δυσκολίες στην 
εφαρμογή.

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

Or. en
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Τροπολογία 2
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία9, η 
οποία χαράσσει τον χάρτη πορείας της 
προς μια νέα αναπτυξιακή πολιτική για την 
Ευρώπη και θέτει φιλόδοξους στόχους για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με τους στόχους για την 
ενέργεια και το κλίμα έως το 2030 και τον 
στόχο της επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας στην Ένωση έως το 2050 
με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο, η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
ανακοίνωσε έναν Μηχανισμό Δίκαιης 
Μετάβασης που θα παρέχει τα μέσα για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο. Οι 
πιο ευάλωτες περιφέρειες και οι πιο 
ευάλωτοι άνθρωποι είναι εκείνοι που είναι 
περισσότερο εκτεθειμένοι στις επιβλαβείς 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 
Παράλληλα, η διαχείριση της μετάβασης 
απαιτεί σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, 
οι οποίες απαιτούν φιλόδοξη 
χρηματοδότηση από την Ένωση.

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

Or. es

Τροπολογία 3
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. ro

Τροπολογία 4
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία9, η 
οποία χαράσσει τον χάρτη πορείας της 
προς μια νέα αναπτυξιακή πολιτική για την 
Ευρώπη και θέτει φιλόδοξους στόχους για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με τον στόχο της επίτευξης των 
στόχων της Ένωσης για το 2030 για το 
κλίμα και την ενέργεια, και της 
κλιματικής ουδετερότητας στην Ένωση 
έως το 2050 με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
ανακοίνωσε έναν Μηχανισμό Δίκαιης 
Μετάβασης που θα παρέχει τα μέσα για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο. Οι 
πιο ευάλωτες περιφέρειες και οι πιο 
ευάλωτοι άνθρωποι είναι εκείνοι που είναι 
περισσότερο εκτεθειμένοι στις επιβλαβείς 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 
Παράλληλα, η διαχείριση της μετάβασης 
απαιτεί σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές.

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

Or. en

Τροπολογία 5
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία9, η 
οποία χαράσσει τον χάρτη πορείας της 
προς μια νέα αναπτυξιακή πολιτική για την 
Ευρώπη και θέτει φιλόδοξους στόχους για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με τον στόχο της επίτευξης 
κλιματικής ουδετερότητας στην Ένωση 

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

έως το 2040 με αποτελεσματικό και δίκαιο 
τρόπο, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
ανακοίνωσε έναν Μηχανισμό Δίκαιης 
Μετάβασης που θα παρέχει τα μέσα για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο. Οι 
πιο ευάλωτες περιφέρειες και οι πιο 
ευάλωτοι άνθρωποι είναι εκείνοι που είναι 
περισσότερο εκτεθειμένοι στις επιβλαβείς 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 
Παράλληλα, η διαχείριση της μετάβασης 
απαιτεί σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές.

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

Or. en

Τροπολογία 6
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

επιμερισμένης διαχείρισης, ένα καθεστώς 
δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του 
InvestEU και μια δανειακή διευκόλυνση 
του δημόσιου τομέα για την κινητοποίηση 
πρόσθετων επενδύσεων στις σχετικές 
περιφέρειες.

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

Or. en

Τροπολογία 7
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Η πρόταση για τη θέσπιση του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης11 εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή στις 14 Ιανουαρίου 
2020. Για τον καλύτερο προγραμματισμό 
και την εκτέλεση των κονδυλίων του 
Ταμείου, πρέπει να εγκριθούν εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης τα οποία θα 
καθορίζουν τα βασικά στάδια και το 
χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας 
μετάβασης προς την επίτευξη των 
κλιματικών στόχων της Ένωσης έως το 
2030, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 11 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999 και θα προσδιορίζουν τα 
εδάφη που επηρεάζονται αρνητικά σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τη μετάβαση προς 
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και που 
διαθέτουν λιγότερες ικανότητες για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
μετάβασης. Ισχύει η αρχή της εταιρικής 
σχέσης για την προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης 
όπως αναφέρεται στο άρθρο [7] του 
κανονισμού [κανονισμός για το ΤΔΜ].

_________________ _________________
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Or. en

Τροπολογία 8
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Η πρόταση για τη θέσπιση του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης11 εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή στις 14 Ιανουαρίου 
2020. Για τον καλύτερο προγραμματισμό 
και την εκτέλεση των κονδυλίων του 
Ταμείου, πρέπει να εγκριθούν εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης τα οποία θα 
καθορίζουν τα βασικά στάδια και το 
χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας 
μετάβασης.

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

Or. fr

Τροπολογία 9
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η πρόταση για τη θέσπιση του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης11 εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή στις 14 Ιανουαρίου 

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

2020. Για τον καλύτερο προγραμματισμό 
και την εκτέλεση των κονδυλίων του 
Ταμείου, πρέπει να εγκριθούν εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης τα οποία θα 
καθορίζουν τα βασικά στάδια και το 
χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας 
μετάβασης και θα προσδιορίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη μετάβαση προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία και που 
διαθέτουν λιγότερες ικανότητες για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
συνεπάγεται η μετάβαση.

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

Or. es

Τροπολογία 10
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Η πρόταση για τη θέσπιση του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης11 εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή στις 14 Ιανουαρίου 
2020. Για τον καλύτερο προγραμματισμό 
και την εκτέλεση των κονδυλίων του 
Ταμείου, πρέπει να εγκριθούν εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης τα οποία θα 
καθορίζουν τα βασικά στάδια και το 
χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας 
μετάβασης και θα προσδιορίζουν τα εδάφη 
που επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τη μετάβαση προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 
2050 και που διαθέτουν λιγότερες 
ικανότητες για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της μετάβασης.

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

Or. en

Τροπολογία 11
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Θα πρέπει να παρασχεθεί δανειακή 
διευκόλυνση του δημόσιου τομέα (στο 
εξής: διευκόλυνση). Η εν λόγω 
διευκόλυνση συνιστά τον τρίτο πυλώνα 
του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και 
στηρίζει τις οντότητες του δημόσιου τομέα 
στις επενδύσεις τους. Οι εν λόγω 
επενδύσεις θα πρέπει να καλύπτουν τις 
αναπτυξιακές ανάγκες που προκύπτουν 
από τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
μετάβαση οι οποίες περιγράφονται στα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης όπως 
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή. Οι 
προβλεπόμενες δραστηριότητες στήριξης 
θα πρέπει να συνάδουν με εκείνες που 
υποστηρίζονται από τους άλλους δύο 
πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης 
Μετάβασης, καθώς και να τις 
συμπληρώνουν, δηλαδή να 
ευθυγραμμίζονται με τη μείωση των 
εκπομπών για το 2030 και να 
προσανατολίζονται στην επίτευξη μιας 
κλιματικά ουδέτερης οικονομίας στην 
Ένωση έως το 2050.

Or. es

Τροπολογία 12
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 13
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

εγκρίθηκαν από την Επιτροπή. Οι 
προβλεπόμενες δραστηριότητες στήριξης 
θα πρέπει να συνάδουν με εκείνες που 
υποστηρίζονται από τους άλλους δύο 
πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης 
Μετάβασης, καθώς και να τις 
συμπληρώνουν, και θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν συνέργειες.

Or. en

Τροπολογία 14
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι οριζόντιες αρχές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο 
άρθρο 10 ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να 
τηρούνται κατά την εκτέλεση της 
διευκόλυνσης, λαμβανομένου υπόψη του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει επίσης να τηρούν τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού και από τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 
και να εξασφαλίζουν την 
προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 
της Σύμβασης και σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της Ένωσης για την 
εναρμόνιση των απαιτήσεων 
προσβασιμότητας για προϊόντα και 
υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην 
εξάλειψη των ανισοτήτων και στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και στην ενσωμάτωση της 
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διάστασης του φύλου, καθώς και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 
Η διευκόλυνση δεν θα πρέπει να 
υποστηρίζει δράσεις που συμβάλλουν σε 
οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων ή 
αποκλεισμού, ή να υποστηρίζει υποδομές 
που δεν είναι προσβάσιμες από άτομα με 
αναπηρίες. Οι στόχοι της διευκόλυνσης 
θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο 
της αειφόρου ανάπτυξης και της 
προώθησης του στόχου της διατήρησης, 
της προστασίας και της βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος από την 
Ένωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και 
το άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» και λαμβάνοντας 
υπόψη τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν 
στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού. Για να προστατευτεί η 
ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι 
πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με τους 
κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 
107 και 108 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 15
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
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προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας και μεταφορών, δίκτυα 
τηλεθέρμανσης, πράσινη κινητικότητα, 
έξυπνη διαχείριση αποβλήτων, μέτρα 
καθαρής ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ανακαινίσεων και των μετατροπών 
κτιρίων, υποστήριξη της μετάβασης σε μια 
κυκλική οικονομία, αποκατάσταση του 
εδάφους και απορρύπανση, καθώς και 
αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων, κατάρτιση και 
κοινωνικές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
στέγασης. Οι εξελίξεις στον τομέα των 
υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 
επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 
οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή 
ταξινόμηση για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου 
να συμβάλει στον προσδιορισμό 
επενδύσεων με υψηλό θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας και βιώσιμων 
μεταφορών, δίκτυα τηλεθέρμανσης, 
πράσινη κινητικότητα, έξυπνη διαχείριση 
αποβλήτων, μέτρα καθαρής ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων 
και των μετατροπών κτιρίων, υποστήριξη 
της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, 
καταπολέμηση της διαδικασίας 
συρρίκνωσης του πληθυσμού, 
αποκατάσταση του εδάφους και 
απορρύπανση, καθώς και αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων, κατάρτιση και κοινωνικές 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής στέγασης, καθώς και ψηφιακή 
κάλυψη των περιφερειών και βελτίωση 
των ευρυζωνικών συνδέσεων. Όλα τα 
χρηματοδοτούμενα έργα πρέπει να 
συνάδουν με τους κλιματικούς στόχους 
που έχουν τεθεί για το 2030, συνεπώς η 
Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την 
καταλληλότητα των εν λόγω έργων σε 
σχέση με τον στόχο της μείωσης των 
εκπομπών. Οι εξελίξεις στον τομέα των 
υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών, ιδίως στις περιφέρειες που 
τα τελευταία χρόνια έχουν πληγεί 
σημαντικά από ακραία καιρικά 
φαινόμενα. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης, τομείς οι οποίοι ενώ 
επηρεάστηκαν από την κλιματική 
μετάβαση δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν 
από τον πρώτο πυλώνα του Μηχανισμού 
Δίκαιης Μετάβασης, το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 
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επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 
οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή 
ταξινόμηση για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου 
να συμβάλει στον προσδιορισμό 
επενδύσεων με υψηλό θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης. 
Η διευκόλυνση πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις καταστροφικές συνέπειες της κρίσης 
της νόσου COVID-19 σε πολλές 
ευρωπαϊκές περιφέρειες καθώς και την 
άνιση εξέλιξη του ιού, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τηρείται το κριτήριο της 
συνοχής και ότι παρέχεται στήριξη στις 
περιφέρειες και τις κοινότητες που τη 
χρειάζονται περισσότερο.

Or. es

Τροπολογία 16
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση και ο 
εκσυγχρονισμός των εδαφών που 
επηρεάζονται αρνητικά σε μεγαλύτερο 
βαθμό από την κλιματική μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς τους στόχους της Ένωσης για το 
2030 για το κλίμα και την ενέργεια, και 
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υποδομές ενέργειας και μεταφορών, 
δίκτυα τηλεθέρμανσης, πράσινη 
κινητικότητα, έξυπνη διαχείριση 
αποβλήτων, μέτρα καθαρής ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων 
και των μετατροπών κτιρίων, υποστήριξη 
της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, 
αποκατάσταση του εδάφους και 
απορρύπανση, καθώς και αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων, κατάρτιση και κοινωνικές 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής στέγασης. Οι εξελίξεις στον 
τομέα των υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 
επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 
οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή 
ταξινόμηση για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου 
να συμβάλει στον προσδιορισμό 
επενδύσεων με υψηλό θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 
2050, όπως περιγράφεται στα εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης. Οι 
υποστηριζόμενες επενδύσεις μπορούν να 
καλύπτουν τεχνολογία και υποδομές για 
καθαρή, οικονομικά προσιτή και 
ανανεώσιμη ενέργεια και φιλικές προς το 
περιβάλλον μεταφορές, απαλλαγμένες από 
ανθρακούχες εκπομπές, δίκτυα 
τηλεθέρμανσης, πράσινη, έξυπνη και 
βιώσιμη κινητικότητα, επενδύσεις σε 
δράσεις έρευνας και καινοτομίας, μεταξύ 
άλλων σε πανεπιστήμια και δημόσια 
ερευνητικά ιδρύματα, προώθηση της 
μεταφοράς προηγμένων και προς άμεση 
διάθεση στην αγορά τεχνολογιών, 
επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, την 
ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή 
συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης 
της ψηφιακής γεωργίας ακριβείας, 
έξυπνη διαχείριση αποβλήτων, μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
μέτρα καθαρής ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ανακαινίσεων και των μετατροπών 
κτιρίων, υποστήριξη της μετάβασης σε μια 
κυκλική οικονομία, αποκατάσταση του 
εδάφους και απορρύπανση όταν δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», καθώς και 
αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων, κατάρτιση και 
κοινωνικές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
στέγασης. Οι εξελίξεις στον τομέα των 
υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 
επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 
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οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. Οι 
αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές 
αρχές, οι οικονομικοί και κοινωνικοί 
εταίροι και η κοινωνία των πολιτών των 
ενδιαφερόμενων εδαφών θα πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία 
προσδιορισμού των επενδύσεων που 
υποστηρίζει η διευκόλυνση σύμφωνα με 
την αρχή της εταιρικής σχέσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) … /… [νέος ΚΚΔ]. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή ταξινόμηση 
για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες προκειμένου να συμβάλει 
στον προσδιορισμό επενδύσεων με υψηλό 
θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

Or. en

Τροπολογία 17
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας και μεταφορών, 
δίκτυα τηλεθέρμανσης, πράσινη 
κινητικότητα, έξυπνη διαχείριση 

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς την επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης για το 2030 για το κλίμα και την 
ενέργεια και μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία έως το 2040, όπως 
περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
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αποβλήτων, μέτρα καθαρής ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων 
και των μετατροπών κτιρίων, υποστήριξη 
της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, 
αποκατάσταση του εδάφους και 
απορρύπανση, καθώς και αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων, κατάρτιση και κοινωνικές 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής στέγασης. Οι εξελίξεις στον 
τομέα των υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 
επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 
οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή 
ταξινόμηση για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου 
να συμβάλει στον προσδιορισμό 
επενδύσεων με υψηλό θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

συστήματα έξυπνης ενέργειας, δίκτυα και 
εξοπλισμό αποθήκευσης σε τοπικό 
επίπεδο, απαλλαγή του τομέα των 
μεταφορών από τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα, δίκτυα τηλεθέρμανσης 
υψηλής απόδοσης, κινητικότητα 
μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών, 
διαχείριση αποβλήτων σύμφωνα με την 
ιεράρχηση των αποβλήτων, μέτρα 
καθαρής ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ανακαινίσεων και των μετατροπών 
κτιρίων, υποστήριξη της μετάβασης σε μια 
κυκλική οικονομία, αποκατάσταση του 
εδάφους και απορρύπανση με παράλληλη 
εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», καθώς και αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων, κατάρτιση και κοινωνικές 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής στέγασης. Οι εξελίξεις στον 
τομέα των υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει 
να είναι βιώσιμες και δεν θα πρέπει να 
αυξάνουν ή να διατηρούν την εξάρτηση 
από τα ορυκτά καύσιμα. Η διευκόλυνση, 
στηρίζοντας επενδύσεις που δεν παράγουν 
επαρκή έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει 
στις οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. 
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή 
ταξινόμηση για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου 
να συμβάλει στον προσδιορισμό 
επενδύσεων με υψηλό θετικό 
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περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

Or. en

Τροπολογία 18
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας και μεταφορών, 
δίκτυα τηλεθέρμανσης, πράσινη 
κινητικότητα, έξυπνη διαχείριση 
αποβλήτων, μέτρα καθαρής ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων 
και των μετατροπών κτιρίων, υποστήριξη 
της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, 
αποκατάσταση του εδάφους και 
απορρύπανση, καθώς και αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων, κατάρτιση και κοινωνικές 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής στέγασης. Οι εξελίξεις στον 
τομέα των υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας και μεταφορών, 
συστήματα λέβητα, πράσινη κινητικότητα, 
κατά παρέκκλιση από το άρθρο 192 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έξυπνη διαχείριση 
αποβλήτων, μέτρα καθαρής ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων 
και των μετατροπών κτιρίων, υποστήριξη 
της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, 
αποκατάσταση του εδάφους και 
απορρύπανση, καθώς και αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων, κατάρτιση και κοινωνικές 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της 
ανακαίνισης των κοινωνικών κατοικιών 
και της μετεγκατάστασης 
δραστηριοτήτων παραγωγής υλικών 
αγαθών στο έδαφος της Ένωσης. Οι 
εξελίξεις στον τομέα των υποδομών 
μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν λύσεις 
που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητάς τους για την 
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υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 
επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 
οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή 
ταξινόμηση για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου 
να συμβάλει στον προσδιορισμό 
επενδύσεων με υψηλό θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

αντιμετώπιση καταστροφών. Θα πρέπει να 
προκριθεί μια ολοκληρωμένη επενδυτική 
προσέγγιση ιδίως για περιοχές με 
σημαντικές ανάγκες σε σχέση με τη 
μετάβαση. Επενδύσεις σε άλλους τομείς θα 
μπορούσαν επίσης να υποστηριχθούν 
εφόσον συνάδουν με τα εγκεκριμένα 
εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης. Η 
διευκόλυνση, στηρίζοντας επενδύσεις που 
δεν παράγουν επαρκή έσοδα, έχει ως στόχο 
να παρέχει στις οντότητες του δημόσιου 
τομέα τους πρόσθετους πόρους που είναι 
αναγκαίοι για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
απορρέουν από την προσαρμογή στην 
κλιματική μετάβαση. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή ταξινόμηση 
για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες προκειμένου να συμβάλει 
στον προσδιορισμό επενδύσεων με υψηλό 
θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

Or. fr

Τροπολογία 19
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας και μεταφορών, δίκτυα 
τηλεθέρμανσης, πράσινη κινητικότητα, 

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας και μεταφορών, δίκτυα 
τηλεθέρμανσης, πράσινη κινητικότητα, 
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έξυπνη διαχείριση αποβλήτων, μέτρα 
καθαρής ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ανακαινίσεων και των μετατροπών 
κτιρίων, υποστήριξη της μετάβασης σε μια 
κυκλική οικονομία, αποκατάσταση του 
εδάφους και απορρύπανση, καθώς και 
αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων, κατάρτιση και 
κοινωνικές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
στέγασης. Οι εξελίξεις στον τομέα των 
υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 
επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 
οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή 
ταξινόμηση για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου 
να συμβάλει στον προσδιορισμό 
επενδύσεων με υψηλό θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

έξυπνη διαχείριση αποβλήτων, μέτρα 
καθαρής ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ανακαινίσεων και των μετατροπών 
κτιρίων, υποστήριξη της μετάβασης σε μια 
κυκλική οικονομία, αποκατάσταση του 
εδάφους και απορρύπανση, καθώς και 
αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων, κατάρτιση και 
κοινωνικές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
στέγασης. Οι εξελίξεις στον τομέα των 
υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 
επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 
οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση.

Or. it

Τροπολογία 20
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Raffaele Fitto

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας και μεταφορών, δίκτυα 
τηλεθέρμανσης, πράσινη κινητικότητα, 
έξυπνη διαχείριση αποβλήτων, μέτρα 
καθαρής ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ανακαινίσεων και των μετατροπών 
κτιρίων, υποστήριξη της μετάβασης σε μια 
κυκλική οικονομία, αποκατάσταση του 
εδάφους και απορρύπανση, καθώς και 
αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων, κατάρτιση και 
κοινωνικές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
στέγασης. Οι εξελίξεις στον τομέα των 
υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 
επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 
οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. 

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας και μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών 
λύσεων βασισμένων στο φυσικό αέριο με 
δυνατότητα σταδιακής μετάβασης σε 
αέρια καύσιμα χαμηλότερων εκπομπών 
στο μέλλον, δίκτυα τηλεθέρμανσης, 
πράσινη κινητικότητα, έξυπνη διαχείριση 
αποβλήτων, μέτρα καθαρής ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων 
και των μετατροπών κτιρίων, υποστήριξη 
της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, 
αποκατάσταση του εδάφους και 
απορρύπανση, καθώς και αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων, κατάρτιση και κοινωνικές 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής στέγασης. Οι εξελίξεις στον 
τομέα των υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 
επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 
οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
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Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή 
ταξινόμηση για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου 
να συμβάλει στον προσδιορισμό 
επενδύσεων με υψηλό θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή 
ταξινόμηση για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου 
να συμβάλει στον προσδιορισμό 
επενδύσεων με υψηλό θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

Or. pl

Τροπολογία 21
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας και μεταφορών, δίκτυα 
τηλεθέρμανσης, πράσινη κινητικότητα, 
έξυπνη διαχείριση αποβλήτων και υδάτων, 
μέτρα καθαρής ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ανακαινίσεων και των μετατροπών 
κτιρίων, υποστήριξη της μετάβασης σε μια 
κυκλική οικονομία, αποκατάσταση του 
εδάφους και απορρύπανση, καθώς και 
αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων, κατάρτιση και 
κοινωνικές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
στέγασης. Οι εξελίξεις στον τομέα των 
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υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 
επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 
οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή 
ταξινόμηση για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου 
να συμβάλει στον προσδιορισμό 
επενδύσεων με υψηλό θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 
επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 
οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση.

Or. en

Τροπολογία 22
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 
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δίκαιης μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας και μεταφορών, δίκτυα 
τηλεθέρμανσης, πράσινη κινητικότητα, 
έξυπνη διαχείριση αποβλήτων, μέτρα 
καθαρής ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ανακαινίσεων και των μετατροπών 
κτιρίων, υποστήριξη της μετάβασης σε μια 
κυκλική οικονομία, αποκατάσταση του 
εδάφους και απορρύπανση, καθώς και 
αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων, κατάρτιση και 
κοινωνικές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
στέγασης. Οι εξελίξεις στον τομέα των 
υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 
επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 
οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή 
ταξινόμηση για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου 
να συμβάλει στον προσδιορισμό 
επενδύσεων με υψηλό θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

δίκαιης μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας και μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων υποδομών για τη 
μεταβατική τεχνολογία για την 
αντικατάσταση του άνθρακα, του λιγνίτη, 
της τύρφης ή του ασφαλτούχου 
σχιστόλιθου, δίκτυα τηλεθέρμανσης, 
πράσινη κινητικότητα, έξυπνη διαχείριση 
αποβλήτων, μέτρα καθαρής ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανακαινίσεων 
και των μετατροπών κτιρίων, υποστήριξη 
της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, 
αποκατάσταση του εδάφους και 
απορρύπανση, καθώς και αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων, κατάρτιση και κοινωνικές 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής στέγασης. Οι εξελίξεις στον 
τομέα των υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 
επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 
οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή 
ταξινόμηση για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου 
να συμβάλει στον προσδιορισμό 
επενδύσεων με υψηλό θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.
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Or. en

Τροπολογία 23
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας και μεταφορών, δίκτυα 
τηλεθέρμανσης, πράσινη κινητικότητα, 
έξυπνη διαχείριση αποβλήτων, μέτρα 
καθαρής ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ανακαινίσεων και των μετατροπών 
κτιρίων, υποστήριξη της μετάβασης σε μια 
κυκλική οικονομία, αποκατάσταση του 
εδάφους και απορρύπανση, καθώς και 
αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων, κατάρτιση και 
κοινωνικές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
στέγασης. Οι εξελίξεις στον τομέα των 
υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών. Θα πρέπει να προκριθεί μια 
ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση 
ιδίως για περιοχές με σημαντικές ανάγκες 
σε σχέση με τη μετάβαση. Επενδύσεις σε 
άλλους τομείς θα μπορούσαν επίσης να 
υποστηριχθούν εφόσον συνάδουν με τα 
εγκεκριμένα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης. Η διευκόλυνση, στηρίζοντας 

(5) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική διαφοροποίηση των εδαφών 
που επηρεάζονται από τη μετάβαση, η 
διευκόλυνση θα πρέπει να καλύπτει ευρύ 
φάσμα επενδύσεων, υπό τον όρο ότι 
συμβάλλουν στην κάλυψη των 
αναπτυξιακών αναγκών κατά τη μετάβαση 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
όπως περιγράφεται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης. Οι υποστηριζόμενες 
επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν 
υποδομές ενέργειας και μεταφορών, δίκτυα 
τηλεθέρμανσης, πράσινη κινητικότητα, 
έξυπνη διαχείριση αποβλήτων, μέτρα 
καθαρής ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ανακαινίσεων και των μετατροπών 
κτιρίων, υποστήριξη της μετάβασης σε μια 
κυκλική οικονομία, αποκατάσταση του 
εδάφους και απορρύπανση, καθώς και 
αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων, κατάρτιση και 
κοινωνικές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
στέγασης. Οι εξελίξεις στον τομέα των 
υποδομών μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν λύσεις που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους για την αντιμετώπιση 
καταστροφών και τον συντονισμό των 
ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων. Θα 
πρέπει να προκριθεί μια ολοκληρωμένη 
επενδυτική προσέγγιση ιδίως για περιοχές 
με σημαντικές ανάγκες σε σχέση με τη 
μετάβαση. Επενδύσεις σε άλλους τομείς θα 
μπορούσαν επίσης να υποστηριχθούν 
εφόσον συνάδουν με τα εγκεκριμένα 
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επενδύσεις που δεν παράγουν επαρκή 
έσοδα, έχει ως στόχο να παρέχει στις 
οντότητες του δημόσιου τομέα τους 
πρόσθετους πόρους που είναι αναγκαίοι 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή 
ταξινόμηση για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου 
να συμβάλει στον προσδιορισμό 
επενδύσεων με υψηλό θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης. Η 
διευκόλυνση, στηρίζοντας επενδύσεις που 
δεν παράγουν επαρκή έσοδα, έχει ως στόχο 
να παρέχει στις οντότητες του δημόσιου 
τομέα τους πρόσθετους πόρους που είναι 
αναγκαίοι για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
απορρέουν από την προσαρμογή στην 
κλιματική μετάβαση. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η ενωσιακή ταξινόμηση 
για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες προκειμένου να συμβάλει 
στον προσδιορισμό επενδύσεων με υψηλό 
θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης.

Or. ro

Τροπολογία 24
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Mauri Pekkarinen, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της 
να αυξήσει την οικονομική, εδαφική και 
κοινωνική συνοχή, η διευκόλυνση θα 
πρέπει επίσης να συμβάλλει στην 
εξάλειψη των ανισοτήτων και στην 
προαγωγή της ισότητας των φύλων και 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), στο 
άρθρο 10 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 21 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που 
εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της 
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υλοποίησης της διευκόλυνσης θα πρέπει 
να δεσμεύονται να προάγουν την ισότητα 
των φύλων και να εξασφαλίσουν ότι 
λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στις 
γυναίκες, δεδομένου ότι οι τελευταίες 
πλήττονται δυσανάλογα από την 
κλιματική αλλαγή και τη διαδικασία 
μετάβασης.

Or. en

Τροπολογία 25
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Mauri Pekkarinen, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη 
διαδικασία για τον καθορισμό και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, προμηθειών, βραβείων και 
έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν 
ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της 
ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
και την αποτελεσματική χρηματοδότηση 
της ΕΕ.

(6) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη 
διαδικασία για τον καθορισμό και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, προμηθειών, βραβείων και 
έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν 
ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της 
ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
και την αποτελεσματική χρηματοδότηση 
της ΕΕ. Ωστόσο, η προστασία των 
τελικών δικαιούχων είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διασφάλιση της 



PE655.979v01-00 30/82 AM\1212059EL.docx

EL

αποτελεσματικότητας των επενδύσεων 
που υποστηρίζει η διευκόλυνση. Οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν 
μπορούν να απολέσουν τη 
χρηματοδότησή τους ως συνέπεια 
γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το 
κράτος δικαίου στα κράτη μέλη. Εάν 
είναι απαραίτητο, η Επιτροπή θα πρέπει, 
κατόπιν συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, να 
διαχειριστεί προσωρινά τα κονδύλια με 
τους αποδέκτες χωρίς τη συμμετοχή 
εθνικών κυβερνήσεων που παραβιάζουν 
το κράτος δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 26
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη 
διαδικασία για τον καθορισμό και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, προμηθειών, βραβείων και 
έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν 
ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες 
που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 
της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 

(6) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη 
διαδικασία για τον καθορισμό και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, προμηθειών, βραβείων και 
έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν 
ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των 
δημοσιονομικών παραγόντων.
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απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 27
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν 
πόροι για συμβουλευτική στήριξη, με 
σκοπό την προώθηση της προετοιμασίας, 
της ανάπτυξης και της υλοποίησης έργων.

(12) Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν 
πόροι για συμβουλευτική στήριξη και 
στήριξη από εμπειρογνώμονες, με σκοπό 
την προώθηση της προετοιμασίας, της 
ανάπτυξης και της υλοποίησης έργων.

Or. ro

Τροπολογία 28
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

για να συμβιβαστεί αυτός ο στόχος με την 
ανάγκη βελτιστοποίησης των οικονομικών 
επιπτώσεων της διευκόλυνσης και της 
εφαρμογής της, τα εθνικά αυτά κονδύλια 
δεν θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα 
μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Στη 
συνέχεια, οι υπόλοιποι διαθέσιμοι πόροι 
για τη συνιστώσα επιχορήγησης θα πρέπει 
να παρέχονται χωρίς να έχουν εκ των 
προτέρων κατανεμηθεί εθνικά μερίδια και 
σε ανταγωνιστική βάση σε ενωσιακό 
επίπεδο, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις, 
ακολουθώντας προσέγγιση βασισμένη στις 
ανάγκες και προωθώντας την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Or. en

Τροπολογία 29
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επωφεληθούν από τη 
συνιστώσα επιχορήγησης, θα πρέπει να 
συσταθεί ένας μηχανισμός για τον 
καθορισμό δεσμευμένων εθνικών μεριδίων 
που θα πρέπει να τηρούνται κατά τη 
διάρκεια ενός πρώτου σταδίου, με βάση 
την κλείδα κατανομής που προτείνεται 
στον κανονισμό για το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης. Ωστόσο, για να συμβιβαστεί 
αυτός ο στόχος με την ανάγκη 
βελτιστοποίησης των οικονομικών 
επιπτώσεων της διευκόλυνσης και της 
εφαρμογής της, τα εθνικά αυτά κονδύλια 
δεν θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα 
μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Στη 
συνέχεια, οι υπόλοιποι διαθέσιμοι πόροι 
για τη συνιστώσα επιχορήγησης θα πρέπει 
να παρέχονται χωρίς να έχουν εκ των 

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επωφεληθούν από τη 
συνιστώσα επιχορήγησης, θα πρέπει να 
συσταθεί ένας μηχανισμός για τον 
καθορισμό δεσμευμένων εθνικών μεριδίων 
που θα πρέπει να τηρούνται κατά τη 
διάρκεια ενός πρώτου σταδίου, με βάση 
την κλείδα κατανομής που προτείνεται 
στον κανονισμό για το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης. Ωστόσο, για να συμβιβαστεί 
αυτός ο στόχος με την ανάγκη 
βελτιστοποίησης των οικονομικών 
επιπτώσεων της διευκόλυνσης και της 
εφαρμογής της, τα εθνικά αυτά κονδύλια 
δεν θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα 
μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Στη 
συνέχεια, οι υπόλοιποι διαθέσιμοι πόροι 
για τη συνιστώσα επιχορήγησης θα πρέπει 
να παρέχονται χωρίς να έχουν εκ των 
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προτέρων κατανεμηθεί εθνικά μερίδια και 
σε ανταγωνιστική βάση σε ενωσιακό 
επίπεδο, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις και 
ακολουθώντας προσέγγιση βασισμένη στις 
ανάγκες και με γνώμονα την περιφερειακή 
σύγκλιση.

προτέρων κατανεμηθεί εθνικά μερίδια και 
σε ανταγωνιστική βάση σε ενωσιακό 
επίπεδο, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις και 
ακολουθώντας προσέγγιση βασισμένη στις 
ανάγκες και με γνώμονα την περιφερειακή 
σύγκλιση, με προτεραιότητα στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες που έχουν 
χαμηλότερη ικανότητα δημόσιων 
επενδύσεων.

Or. es

Τροπολογία 30
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επωφεληθούν από τη 
συνιστώσα επιχορήγησης, θα πρέπει να 
συσταθεί ένας μηχανισμός για τον 
καθορισμό δεσμευμένων εθνικών μεριδίων 
που θα πρέπει να τηρούνται κατά τη 
διάρκεια ενός πρώτου σταδίου, με βάση 
την κλείδα κατανομής που προτείνεται 
στον κανονισμό για το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης. Ωστόσο, για να συμβιβαστεί 
αυτός ο στόχος με την ανάγκη 
βελτιστοποίησης των οικονομικών 
επιπτώσεων της διευκόλυνσης και της 
εφαρμογής της, τα εθνικά αυτά κονδύλια 
δεν θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα 
μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Στη 
συνέχεια, οι υπόλοιποι διαθέσιμοι πόροι 
για τη συνιστώσα επιχορήγησης θα πρέπει 
να παρέχονται χωρίς να έχουν εκ των 
προτέρων κατανεμηθεί εθνικά μερίδια και 
σε ανταγωνιστική βάση σε ενωσιακό 
επίπεδο, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις και 
ακολουθώντας προσέγγιση βασισμένη στις 
ανάγκες και με γνώμονα την περιφερειακή 

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να επωφεληθούν από τη 
συνιστώσα επιχορήγησης, θα πρέπει να 
συσταθεί ένας μηχανισμός για τον 
καθορισμό δεσμευμένων εθνικών μεριδίων 
που θα πρέπει να τηρούνται κατά τη 
διάρκεια ενός πρώτου σταδίου, με βάση 
την κλείδα κατανομής που προτείνεται 
στον κανονισμό για το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης. Ωστόσο, για να συμβιβαστεί 
αυτός ο στόχος με την ανάγκη 
βελτιστοποίησης των οικονομικών 
επιπτώσεων της διευκόλυνσης και της 
εφαρμογής της, τα εθνικά αυτά κονδύλια 
δεν θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα 
μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Στη 
συνέχεια, οι υπόλοιποι διαθέσιμοι πόροι 
για τη συνιστώσα επιχορήγησης θα πρέπει 
να παρέχονται χωρίς να έχουν εκ των 
προτέρων κατανεμηθεί εθνικά μερίδια και 
σε ανταγωνιστική βάση σε ενωσιακό 
επίπεδο, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις και 
ακολουθώντας προσέγγιση βασισμένη στις 
ανάγκες και με γνώμονα την περιφερειακή 
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σύγκλιση. σύγκλιση.

Or. it

Τροπολογία 31
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Mauri 
Pekkarinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Οι ειδικές προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια ανάθεσης 
θα πρέπει να καθορίζονται στο πρόγραμμα 
εργασίας και στην πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων. Οι εν λόγω προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και τα κριτήρια ανάθεσης 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συναφή 
κριτήρια που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[κανονισμός σχετικά με τη θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων], την ικανότητα 
του έργου να εκπληρώσει τους στόχους 
και τις αναπτυξιακές ανάγκες που 
περιγράφονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης, τη συμβολή στην επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης για το 2030 για 
το κλίμα και την ενέργεια, και στην 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, τον 
συνολικό στόχο προώθησης της 
περιφερειακής και εδαφικής σύγκλισης και 
τη σημασία της συνιστώσας επιχορήγησης 
για τη βιωσιμότητα του έργου. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η 
ισότητα των φύλων και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου λαμβάνονται 
υπόψη και προάγονται στο πρόγραμμα 
εργασίας. Επομένως, η ενωσιακή στήριξη 
που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό 
θα πρέπει να διατίθεται μόνο στα κράτη 
μέλη που έχουν εγκρίνει τουλάχιστον ένα 
εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Το 
πρόγραμμα εργασίας και οι προσκλήσεις 
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υποβολής προτάσεων θα λαμβάνουν 
επίσης υπόψη τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης που υποβάλλονται από τα 
κράτη μέλη για να εξασφαλίζεται η συνοχή 
και η συνέπεια μεταξύ των διαφόρων 
πυλώνων του μηχανισμού.

Or. en

Τροπολογία 32
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 33
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 34



AM\1212059EL.docx 37/82 PE655.979v01-00

EL

Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 35
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

επιχορήγησης θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τις αποκλίνουσες 
αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών σε 
όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τη 
δέσμευση καθεμίας από αυτές για μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
η εν λόγω στήριξη θα πρέπει να 
διαφοροποιείται. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι οντότητες του δημόσιου τομέα στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 102 παράγραφος 2 του 
κανονισμού [νέος ΚΚΔ], έχουν γενικά 
χαμηλότερη ικανότητα δημόσιων 
επενδύσεων, τα ποσοστά επιχορήγησης 
που εφαρμόζονται στα δάνεια που 
παρέχονται σε τέτοιες οντότητες θα πρέπει 
να είναι συγκριτικά υψηλότερα.

Or. es

Τροπολογία 36
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek, Mauri Pekkarinen, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Δεδομένου ότι η συνιστώσα 
επιχορήγησης θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τις αποκλίνουσες 
αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών σε 
όλα τα κράτη μέλη, η εν λόγω στήριξη θα 
πρέπει να διαφοροποιείται. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι οντότητες του δημόσιου 
τομέα στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, όπως ορίζεται στο άρθρο 102 
παράγραφος 2 του κανονισμού [νέος 
ΚΚΔ], στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
όπως καθορίζεται στο άρθρο 349 της 
ΣΛΕΕ, καθώς και στις αγροτικές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές έχουν γενικά 
χαμηλότερη ικανότητα δημόσιων 
επενδύσεων, τα ποσοστά επιχορήγησης 
που εφαρμόζονται στα δάνεια που 
παρέχονται σε τέτοιες οντότητες θα πρέπει 
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να είναι συγκριτικά υψηλότερα.

Or. en

Τροπολογία 37
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να επισπευσθεί η 
εκτέλεση των κονδυλίων και να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη χρήση των πόρων, 
ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικές διασφαλίσεις που θα 
περιλαμβάνονται στις συμφωνίες 
επιχορήγησης. Με γνώμονα τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να μειώσει ή να τερματίσει κάθε 
στήριξη της Ένωσης σε περίπτωση 
σοβαρής έλλειψης προόδου στην 
υλοποίηση του έργου. Ο δημοσιονομικός 
κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή κατά την υλοποίηση των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της 
Ένωσης, ο δημοσιονομικός κανονισμός θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στη συνιστώσα 
επιχορήγησης και στους πόρους για 
συμβουλευτική στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο της παρούσας διευκόλυνσης.

(18) Προκειμένου να επισπευσθεί η 
εκτέλεση των κονδυλίων και να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη χρήση των πόρων, 
ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικές διασφαλίσεις που θα 
περιλαμβάνονται στις συμφωνίες 
επιχορήγησης. Με γνώμονα τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να μειώσει ή να τερματίσει κάθε 
στήριξη της Ένωσης σε περίπτωση 
σοβαρής έλλειψης προόδου στην 
υλοποίηση του έργου. Η Επιτροπή, αφού 
ειδοποιήσει το κράτος μέλος για τη 
μείωση ή τον τερματισμό της στήριξης 
της Ένωσης, θα πρέπει να διαβιβάσει στο 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τους λόγους της μείωσης ή 
του τερματισμού. Ο δημοσιονομικός 
κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή κατά την υλοποίηση των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της 
Ένωσης, ο δημοσιονομικός κανονισμός θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στη συνιστώσα 
επιχορήγησης και στους πόρους για 
συμβουλευτική στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο της παρούσας διευκόλυνσης.

Or. en
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Τροπολογία 38
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να επισπευσθεί η 
εκτέλεση των κονδυλίων και να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη χρήση των πόρων, 
ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικές διασφαλίσεις που θα 
περιλαμβάνονται στις συμφωνίες 
επιχορήγησης. Με γνώμονα τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να μειώσει ή να τερματίσει κάθε 
στήριξη της Ένωσης σε περίπτωση 
σοβαρής έλλειψης προόδου στην 
υλοποίηση του έργου. Ο δημοσιονομικός 
κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή κατά την υλοποίηση των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της 
Ένωσης, ο δημοσιονομικός κανονισμός θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στη συνιστώσα 
επιχορήγησης και στους πόρους για 
συμβουλευτική στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο της παρούσας διευκόλυνσης.

(18) Προκειμένου να επισπευσθεί η 
εκτέλεση των κονδυλίων και να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη χρήση των πόρων, 
ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει ειδικές διασφαλίσεις που θα 
περιλαμβάνονται στις συμφωνίες 
επιχορήγησης. Με γνώμονα τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να μειώσει ή να τερματίσει κάθε 
στήριξη της Ένωσης σε περίπτωση 
σοβαρής έλλειψης προόδου στην 
υλοποίηση του έργου καθώς και σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους 
στόχους που έχουν οριστεί για τη μείωση 
των εκπομπών. Ο δημοσιονομικός 
κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή κατά την υλοποίηση των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της 
Ένωσης, ο δημοσιονομικός κανονισμός θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στη συνιστώσα 
επιχορήγησης και στους πόρους για 
συμβουλευτική στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο της παρούσας διευκόλυνσης.

Or. es

Τροπολογία 39
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 

(19) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
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αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
τους κανονισμούς του Συμβουλίου 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95, (Ευρατόμ, 
ΕΚ) αριθ. 2185/96 και (ΕΕ) 2017/1939, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, στα οποία 
περιλαμβάνονται η πρόληψη, ο 
εντοπισμός, η διόρθωση και η διερεύνηση 
παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 
και (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί 
διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων 
και επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις, 
με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, 
διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να 
διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις 
αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται 
πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
την πρόσβαση που απαιτείται στην 
Επιτροπή, στην OLAF, στην Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία για τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939, και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο (ΕΕΣ), καθώς και να μεριμνά ότι 
τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης 

αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
τους κανονισμούς του Συμβουλίου 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95, (Ευρατόμ, 
ΕΚ) αριθ. 2185/96 και (ΕΕ) 2017/1939, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, στα οποία 
περιλαμβάνονται η πρόληψη, ο 
εντοπισμός, η διόρθωση και η διερεύνηση 
παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 
και (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί 
διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων 
και επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις, 
με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, 
διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με 
τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε 
πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης 
κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να 
συνεργάζεται πλήρως για την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία 
δικαιώματα και την πρόσβαση που 
απαιτείται στην Επιτροπή και στην OLAF, 
για τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην 
ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, και στο 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), 
καθώς και να μεριμνά ότι τυχόν τρίτοι που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της 
Ένωσης εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.
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εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 40
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
τους κανονισμούς του Συμβουλίου 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95, (Ευρατόμ, 
ΕΚ) αριθ. 2185/96 και (ΕΕ) 2017/1939, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, στα οποία 
περιλαμβάνονται η πρόληψη, ο 
εντοπισμός, η διόρθωση και η διερεύνηση 
παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 
και (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί 
διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων 
και επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις, 
με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, 
διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά 
και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις 
αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 

(19) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
τους κανονισμούς του Συμβουλίου 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95, (Ευρατόμ, 
ΕΚ) αριθ. 2185/96 και (ΕΕ) 2017/1939, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, στα οποία 
περιλαμβάνονται η πρόληψη, ο 
εντοπισμός, η διόρθωση και η διερεύνηση 
παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Τυχόν παρατυπίες που θα 
εντοπιστούν θα πρέπει να διαβιβαστούν 
στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
τους κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96 και (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, 
μεταξύ των οποίων και επιτόπιους 
ελέγχους και εξακριβώσεις, με στόχο να 
διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή 
οποιαδήποτε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται 
πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
την πρόσβαση που απαιτείται στην 
Επιτροπή, στην OLAF, στην Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία για τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939, και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο (ΕΕΣ), καθώς και να μεριμνά ότι 
τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης 
εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις 
αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται 
πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
την πρόσβαση που απαιτείται στην 
Επιτροπή, στην OLAF, στην Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία για τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939, και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο (ΕΕΣ), καθώς και να μεριμνά ότι 
τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης 
εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 41
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για την 
περαιτέρω ανάθεση ορισμένων 
καθηκόντων εκτέλεσης κονδυλίων σε 
εκτελεστικούς οργανισμούς, καθώς και 
για την τροποποίηση των στοιχείων που 
περιέχονται στο παράρτημα II του 
παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τους 
βασικούς δείκτες επιδόσεων. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 

διαγράφεται



PE655.979v01-00 44/82 AM\1212059EL.docx

EL

προβαίνει, κατά τις προπαρασκευαστικές 
της εργασίες, στις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να 
διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 
συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με 
τους εμπειρογνώμονες των κρατών 
μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους 
έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 42
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Με σκοπό τον καθορισμό 
κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για 
τη συνιστώσα επιχορήγησης της εν λόγω 
διευκόλυνσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον 
καθορισμό των διαθέσιμων εθνικών 
κονδυλίων που εκφράζονται ως μερίδια 
του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου 
της διευκόλυνσης για κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται 
στο παράρτημα Ι του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ]. Οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ανατίθενται χωρίς διαδικασίες 
επιτροπολογίας, δεδομένου ότι τα μερίδια 

(21) Με σκοπό τον καθορισμό 
κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για 
τη συνιστώσα επιχορήγησης της εν λόγω 
διευκόλυνσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, 
θα πρέπει να ανατεθούν εξουσίες στην 
Επιτροπή για τον καθορισμό των 
διαθέσιμων εθνικών κονδυλίων που 
εκφράζονται ως μερίδια του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου της 
διευκόλυνσης για κάθε κράτος μέλος.
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απορρέουν άμεσα από την εφαρμογή 
προκαθορισμένης μεθοδολογίας 
υπολογισμού.

Or. es

Τροπολογία 43
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Με σκοπό τον καθορισμό 
κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για 
τη συνιστώσα επιχορήγησης της εν λόγω 
διευκόλυνσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον 
καθορισμό των διαθέσιμων εθνικών 
κονδυλίων που εκφράζονται ως μερίδια 
του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου 
της διευκόλυνσης για κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται 
στο παράρτημα Ι του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ]. Οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατίθενται 
χωρίς διαδικασίες επιτροπολογίας, 
δεδομένου ότι τα μερίδια απορρέουν 
άμεσα από την εφαρμογή 
προκαθορισμένης μεθοδολογίας 
υπολογισμού.

(21) Με σκοπό τον καθορισμό 
κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για 
τη συνιστώσα επιχορήγησης της εν λόγω 
διευκόλυνσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον 
καθορισμό των διαθέσιμων εθνικών 
κονδυλίων που εκφράζονται ως μερίδια 
του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου 
της διευκόλυνσης για κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται 
στο παράρτημα Ι του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ].

Or. en

Τροπολογία 44
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Με σκοπό τον καθορισμό (21) Με σκοπό τον καθορισμό 
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κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για 
τη συνιστώσα επιχορήγησης της εν λόγω 
διευκόλυνσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον 
καθορισμό των διαθέσιμων εθνικών 
κονδυλίων που εκφράζονται ως μερίδια 
του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου 
της διευκόλυνσης για κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται 
στο παράρτημα Ι του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ]. Οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατίθενται 
χωρίς διαδικασίες επιτροπολογίας, 
δεδομένου ότι τα μερίδια απορρέουν 
άμεσα από την εφαρμογή 
προκαθορισμένης μεθοδολογίας 
υπολογισμού.

κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για 
τη συνιστώσα επιχορήγησης της εν λόγω 
διευκόλυνσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον 
καθορισμό των διαθέσιμων εθνικών 
κονδυλίων που εκφράζονται ως μερίδια 
του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου 
της διευκόλυνσης για κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται 
στο παράρτημα Ι του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ].

Or. en

Τροπολογία 45
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Με σκοπό τον καθορισμό 
κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για 
τη συνιστώσα επιχορήγησης της εν λόγω 
διευκόλυνσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον 
καθορισμό των διαθέσιμων εθνικών 
κονδυλίων που εκφράζονται ως μερίδια 
του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου 
της διευκόλυνσης για κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται 
στο παράρτημα Ι του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ]. Οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατίθενται 
χωρίς διαδικασίες επιτροπολογίας, 
δεδομένου ότι τα μερίδια απορρέουν 
άμεσα από την εφαρμογή 
προκαθορισμένης μεθοδολογίας 

(21) Με σκοπό τον καθορισμό 
κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για 
τη συνιστώσα επιχορήγησης της εν λόγω 
διευκόλυνσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, 
θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον 
καθορισμό των διαθέσιμων εθνικών 
κονδυλίων που εκφράζονται ως μερίδια 
του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου 
της διευκόλυνσης για κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται 
στο παράρτημα Ι του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ]. Οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατίθενται 
χωρίς διαδικασίες επιτροπολογίας, 
δεδομένου ότι τα μερίδια απορρέουν 
άμεσα από την εφαρμογή 
προκαθορισμένης μεθοδολογίας 
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υπολογισμού. υπολογισμού.

Or. it

Τροπολογία 46
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η διευκόλυνση παρέχει στήριξη, 
ωφελώντας τα εδάφη της Ένωσης που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και οικονομικές 
προκλήσεις οι οποίες απορρέουν από τη 
διαδικασία μετάβασης προς την επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης για το 2030 για 
το κλίμα και την ενέργεια, και μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης 
έως το 2040.

Or. en

Τροπολογία 47
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η διευκόλυνση παρέχει στήριξη, 
ωφελώντας τα εδάφη της Ένωσης που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και οικονομικές 
προκλήσεις οι οποίες απορρέουν από τη 
διαδικασία μετάβασης προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία της Ένωσης το 
αργότερο έως το 2050, καθώς και από 
τους κλιματικούς στόχους έως το 2030.

Or. es
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Τροπολογία 48
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 49
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 50
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc, 
Raffaele Fitto
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 51
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 52
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
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Ghinea, Ondřej Knotek, Mauri Pekkarinen, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. «εδαφικό σχέδιο δίκαιης 
μετάβασης»: σχέδιο που καταρτίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ], μαζί με τις 
αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές 
αρχές των οικείων εδαφών και σύμφωνα 
με την αρχή της εταιρικής σχέσης που 
προβλέπει το άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ], και εγκρίνεται από 
την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 53
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 54
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

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

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

1. Ο γενικός στόχος της διευκόλυνσης 
είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών 
κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
προς όφελος των εδαφών της Ένωσης που 
προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης τα οποία καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του κανονισμού [κανονισμός για 
το ΤΔΜ] και η συμβολή στην επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης για το 2030 για 
το κλίμα και την ενέργεια, και στην 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, 
σύμφωνα με τους στόχους της 
Συμφωνίας του Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 55
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο γενικός στόχος της διευκόλυνσης 
είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών 
κοινωνικοοικονομικών και 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης 
προς την επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης για το 2030 για το κλίμα και την 
ενέργεια, και μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία προς όφελος των εδαφών της 
Ένωσης που προσδιορίζονται στα εδαφικά 
σχέδια δίκαιης μετάβασης τα οποία 
καταρτίζονται από τα κράτη μέλη με 
παράλληλη εφαρμογή της αρχής της 
εταιρικής σχέσης σύμφωνα με το άρθρο 7 
του κανονισμού [κανονισμός για το ΤΔΜ].

Or. en
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Τροπολογία 56
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 57
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro
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Τροπολογία 58
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η διευκόλυνση έχει ειδικό στόχο 
την αύξηση των επενδύσεων του δημόσιου 
τομέα οι οποίες καλύπτουν τις 
αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών 
που προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, διευκολύνοντας τη 
χρηματοδότηση έργων που δεν παράγουν 
επαρκή ροή ιδίων εσόδων και που δεν θα 
χρηματοδοτούνταν χωρίς το στοιχείο της 
στήριξης μέσω επιχορηγήσεων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίδεται στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες όπως 
αναφέρεται στο άρθρο [102 παράγραφος 
2] του κανονισμού .../... [νέος ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 59
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 60
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η διευκόλυνση έχει ειδικό στόχο 
την αύξηση των επενδύσεων του δημόσιου 
τομέα οι οποίες καλύπτουν τις 
αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών 
που προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, διευκολύνοντας τη 
χρηματοδότηση έργων που δεν παράγουν 
επαρκή ροή ιδίων εσόδων για την κάλυψη 
των επενδυτικών δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 61
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η διευκόλυνση προωθεί επίσης τη 
μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και οικονομικά 
και κοινωνικά δίκαιη οικονομία, ενώ 
διασφαλίζει παράλληλα την κοινωνική 
συνοχή μεταξύ των εδαφών της Ένωσης.

Or. es
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Τροπολογία 62
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 63
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 64
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 65
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 66
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Mauri 
Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 α
Πρόσβαση στους πόρους

1. Η πρόσβαση στη διευκόλυνση θα 
προϋποθέτει την αποδοχή ενός εθνικού 
στόχου για την επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Στα κράτη 
μέλη που δεν έχουν δεσμευτεί ακόμη για 
εθνικό στόχο κλιματικής ουδετερότητας, 
αποδεσμεύεται μόνο το 50 % των εθνικών 
κονδυλίων τους, ενώ το υπόλοιπο 50 % 
διατίθεται μόλις εγκρίνουν τον εν λόγω 
στόχο.
2. Η πρόσβαση στη διευκόλυνση 
υπόκειται στον σεβασμό του κράτους 
δικαίου, που αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση από την 
ΕΕ, καθώς και στον σεβασμό των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των μειονοτήτων όπως των ΛΟΑΔΜ, τα 
οποία υπονομεύονται σε ορισμένα κράτη 
μέλη ως συνέπεια της δημιουργίας ζωνών 
χωρίς ΛΟΑΔΜ. Η Επιτροπή απορρίπτει 
αιτήσεις των τοπικών αρχών που έχουν 
εγκρίνει τις δηλώσεις «χωρίς ΛΟΑΔΜ».

Or. en

Τροπολογία 67
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Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Η στήριξη της Ένωσης που 
παρέχεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
υλοποιείται υπό καθεστώς άμεσης 
διαχείρισης σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 68
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Για επιχορηγήσεις οι οποίες 
χορηγούνται σύμφωνα με προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που προκηρύσσονται 
το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 
2027, η στήριξη της Ένωσης που 
χορηγείται σε επιλέξιμα έργα σε ένα 
κράτος μέλος δεν υπερβαίνει τα εθνικά 
μερίδια τα οποία καθορίζονται στην 
απόφαση που θα εκδοθεί από την Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 69
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

χορηγούνται σύμφωνα με προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που προκηρύσσονται 
το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 
2025, η στήριξη της Ένωσης που 
χορηγείται σε επιλέξιμα έργα σε ένα 
κράτος μέλος δεν υπερβαίνει τα εθνικά 
μερίδια τα οποία καθορίζονται στην 
απόφαση που θα εκδοθεί από την Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Or. it

Τροπολογία 70
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Για επιχορηγήσεις οι οποίες 
χορηγούνται σύμφωνα με προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που προκηρύσσονται 
από την 1η Ιανουαρίου 2025 κι έπειτα, η 
στήριξη της Ένωσης που χορηγείται σε 
επιλέξιμα έργα παρέχεται χωρίς να έχουν 
εκ των προτέρων κατανεμηθεί εθνικά 
μερίδια και σε ανταγωνιστική βάση σε 
ενωσιακό επίπεδο, έως ότου εξαντληθούν 
οι εναπομείναντες πόροι. Η χορήγηση 
τέτοιων επιχορηγήσεων δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες όπως αναφέρεται στο άρθρο 
[102 παράγραφος 2] του κανονισμού .../... 
[νέος ΚΔΔ] και λαμβάνει υπόψη την 
ανάγκη διασφάλισης της προβλεψιμότητας 
της επένδυσης και της προώθησης της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 71
Cristina Maestre Martín De Almagro
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 72
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Για επιχορηγήσεις οι οποίες 
χορηγούνται σύμφωνα με προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που προκηρύσσονται 
από την 1η Ιανουαρίου 2026 κι έπειτα, η 
στήριξη της Ένωσης που χορηγείται σε 
επιλέξιμα έργα παρέχεται χωρίς να έχουν 
εκ των προτέρων κατανεμηθεί εθνικά 
μερίδια και σε ανταγωνιστική βάση σε 
ενωσιακό επίπεδο, έως ότου εξαντληθούν 
οι εναπομείναντες πόροι. Η χορήγηση 
τέτοιων επιχορηγήσεων λαμβάνει υπόψη 
την ανάγκη διασφάλισης της 
προβλεψιμότητας της επένδυσης και της 
προώθησης της περιφερειακής σύγκλισης.
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Or. it

Τροπολογία 73
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 74
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, με την οποία 
ορίζονται τα αντίστοιχα μερίδια για κάθε 
κράτος μέλος που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται 
στο παράρτημα Ι του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ] και την 
εφαρμογή ενός παράγοντα 
ανακατανομής, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των λιγότερο αναπτυγμένων 
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περιφερειών όπως αναφέρεται στο άρθρο 
[102 παράγραφος 2] του κανονισμού .../... 
[νέος ΚΔΔ] υπό μορφή ποσοστών επί των 
συνολικών διαθέσιμων πόρων.

Or. en

Τροπολογία 75
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 76
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη σύμφωνα με το άρθρο 17, με την 
οποία ορίζονται τα αντίστοιχα μερίδια για 
κάθε κράτος μέλος που προκύπτουν από 
την εφαρμογή της μεθοδολογίας που 
ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού 
[κανονισμός για το ΤΔΜ] υπό μορφή 
ποσοστών επί των συνολικών διαθέσιμων 
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πόρων.

Or. en

Τροπολογία 77
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 78
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 79
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Ondřej 
Knotek, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) τα έργα έχουν μετρήσιμες 
επιπτώσεις στην αντιμετώπιση σοβαρών 
κοινωνικών, οικονομικών ή 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της Ένωσης για το 2030 για το κλίμα και 
την ενέργεια, και στην κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050, και ωφελούν 
εδάφη που προσδιορίζονται σε εδαφικό 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης, ακόμη κι αν δεν 
βρίσκονται σ’ αυτά τα εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 80
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 81
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) τα έργα έχουν μετρήσιμες 
επιπτώσεις στην αντιμετώπιση σοβαρών 
κοινωνικών, οικονομικών ή 
περιβαλλοντικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τη διαδικασία μετάβασης 
προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
έως το 2040 και ωφελούν εδάφη που 
προσδιορίζονται σε εδαφικό σχέδιο δίκαιης 
μετάβασης, ακόμη κι αν δεν βρίσκονται 
σ’ αυτά τα εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 82
Bronis Ropė

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τα έργα είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμα σύμφωνα με τα κριτήρια που 
καθορίζονται στον [κανονισμό σχετικά τη 
θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων]·

Or. en

Τροπολογία 83
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 84
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 85
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 86
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τα έργα δεν λαμβάνουν στήριξη, ή 
λαμβάνουν ανεπαρκή στήριξη, στο 
πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της 
Ένωσης·
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Or. ro

Τροπολογία 87
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τα έργα συμπληρώνουν και 
προωθούν τις συνέργειες παράλληλα με 
τη στήριξη στο πλαίσιο άλλων 
προγραμμάτων της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 88
Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Cristian Ghinea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τα έργα στοχεύουν στην 
αναζωογόνηση και στην εκ νέου 
κοινωνικοποίηση των οικείων εδαφών με 
την επιστροφή των ανθρώπων στην 
περιφέρεια·

Or. en

Τροπολογία 89
Cristina Maestre Martín De Almagro

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα έργα διασφαλίζουν ότι οι 
δραστηριότητές τους δεν συνεπάγονται 
τη μεταφορά θέσεων εργασίας, κεφαλαίου 
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και διαδικασιών παραγωγής από ένα 
κράτος μέλος σε άλλο.

Or. es

Τροπολογία 90
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση δεν υποστηρίζει 
επενδύσεις που συνδέονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, 
τη μεταφορά, την αποθήκευση ή την 
καύση ορυκτών καυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 91
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διευκόλυνση δεν υποστηρίζει 
δραστηριότητες οι οποίες αποκλείονται 
από το άρθρο [5] του κανονισμού (ΕΕ) 
.../... [κανονισμός για το ΤΔΜ].

Or. en

Τροπολογία 92
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

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

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

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

Or. pl

Τροπολογία 93
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το ποσό της επιχορήγησης δεν 
υπερβαίνει το 15 % του ποσού του δανείου 
που χορηγείται από τον εταίρο 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
παρούσας διευκόλυνσης. Για έργα σε 
εδάφη επιπέδου NUTS 2, όπως 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ που δεν υπερβαίνει το 
75 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο [102 παράγραφος 2] 
του κανονισμού [νέος ΚΚΔ], το ποσό της 
επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το 30 % του 
ποσού του δανείου που χορηγείται από τον 
εταίρο χρηματοδότησης.

Or. en



PE655.979v01-00 70/82 AM\1212059EL.docx

EL

Τροπολογία 94
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Cristian 
Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το ποσό της επιχορήγησης δεν 
υπερβαίνει το 15 % του ποσού του δανείου 
που χορηγείται από τον εταίρο 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
παρούσας διευκόλυνσης. Για έργα σε 
εδάφη επιπέδου NUTS 2 με κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ που δεν υπερβαίνει το 75 % του 
μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο [102 παράγραφος 2] του 
κανονισμού [νέος ΚΚΔ], το ποσό της 
επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το 20 % του 
ποσού του δανείου που χορηγείται από τον 
εταίρο χρηματοδότησης. Για έργα σε 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, το 
ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το 
25 % του ποσού του δανείου που 
χορηγείται από τον εταίρο 
χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 95
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

στο άρθρο [102 παράγραφος 2] του 
κανονισμού [νέος ΚΚΔ], και για 
περιφέρειες μετάβασης με ΑΕΠ μεταξύ 
75 % και 100 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-
27 οι οποίες ταξινομήθηκαν ως 
«υστερούσες περιφέρειες» στις 
δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020, 
το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει 
το 25 % του ποσού του δανείου που 
χορηγείται από τον εταίρο 
χρηματοδότησης.

Or. pl

Τροπολογία 96
Mathilde Androuët

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το ποσό της επιχορήγησης δεν 
υπερβαίνει το 15 % του ποσού του δανείου 
που χορηγείται από τον εταίρο 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
παρούσας διευκόλυνσης. Για έργα σε 
εδάφη επιπέδου NUTS 1, 2 ή 3 με κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ που δεν υπερβαίνει το 75 % 
του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο [102 παράγραφος 2] 
του κανονισμού [νέος ΚΚΔ], το ποσό της 
επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το 20 % του 
ποσού του δανείου που χορηγείται από τον 
εταίρο χρηματοδότησης.

Or. fr

Τροπολογία 97
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το ποσό της επιχορήγησης δεν 
υπερβαίνει το 15 % του ποσού του δανείου 
που χορηγείται από τον εταίρο 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
παρούσας διευκόλυνσης. Για έργα σε 
εδάφη επιπέδου NUTS 2 με κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ που δεν υπερβαίνει το 75 % του 
μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο [102 παράγραφος 2] του 
κανονισμού [νέος ΚΚΔ], το ποσό της 
επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το 25 % του 
ποσού του δανείου που χορηγείται από τον 
εταίρο χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 98
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το ποσό της επιχορήγησης δεν 
υπερβαίνει το 15 % του ποσού του δανείου 
που χορηγείται από τον εταίρο 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
παρούσας διευκόλυνσης. Για έργα σε 
εδάφη επιπέδου NUTS 2 με κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ που δεν υπερβαίνει το 75 % του 
μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο [102 παράγραφος 2] του 
κανονισμού [νέος ΚΚΔ], το ποσό της 
επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το 25 % του 
ποσού του δανείου που χορηγείται από τον 
εταίρο χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 99
Krzysztof Hetman
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 100
Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska, Izabela-Helena Kloc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 101
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί να μειωθούν ή να καταργηθούν 
τα ποσά της επιχορήγησης εάν, μετά την 
ενδιάμεση επανεξέταση, διαπιστωθούν 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. es

Τροπολογία 102
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Mauri 
Pekkarinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η διευκόλυνση εκτελείται μέσω 
προγραμμάτων εργασίας που 
καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 110 
του δημοσιονομικού κανονισμού. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 17 για τη θέσπιση τέτοιων 
προγραμμάτων εργασίας. Τα 
προγράμματα εργασίας καθορίζουν τις 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα 
κριτήρια ανάθεσης, λαμβάνοντας υπόψη 
τα συναφή κριτήρια που καθορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) .../... του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [κανονισμός σχετικά με τη 
θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων], την ικανότητα 
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του έργου να εκπληρώσει τους στόχους 
και τις αναπτυξιακές ανάγκες που 
περιγράφονται στα εδαφικά σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, τη συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 
2030 για το κλίμα και την ενέργεια, και 
στην κλιματική ουδετερότητα έως το 
2050, τον συνολικό στόχο προώθησης της 
περιφερειακής και εδαφικής σύγκλισης 
και τη σημασία της συνιστώσας 
επιχορήγησης για τη βιωσιμότητα του 
έργου. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η 
ισότητα των φύλων και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου λαμβάνονται 
υπόψη και προάγονται στο πρόγραμμα 
εργασίας. Τα προγράμματα εργασίας 
καθορίζουν τα εθνικά μερίδια των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων 
πόρων, για κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 103
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 104
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 105
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολόγηση Αξιολόγηση και επανεξέταση

Or. es

Τροπολογία 106
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση της 
διευκόλυνσης θα έχει πραγματοποιηθεί έως 
τις 30 Ιουνίου 2025, όταν αναμένεται να 
είναι διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με την υλοποίηση της 
διευκόλυνσης. Η αξιολόγηση καταδεικνύει 
ιδίως τον τρόπο με τον οποίον η στήριξη 
της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο της 

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

διευκόλυνσης έχει συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των αναγκών των εδαφών 
που υλοποιούν τα εδαφικά σχέδια δίκαιης 
μετάβασης και στη μείωση των 
εκπομπών, με τις σχετικές πληροφορίες 
για τον αντίκτυπο των κλιματικών 
στόχων της Ένωσης και των στόχων που 
επιδιώκονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία.

Το αργότερο έως το τέλος της ενδιάμεσης 
επανεξέτασης του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, η Επιτροπή 
επανεξετάζει την εφαρμογή του 
πιστωτικού ορίου που χορηγείται στον 
δημόσιο τομέα στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και 
αξιολογεί κατά πόσον είναι σκόπιμο να 
τροποποιηθεί το πεδίο εφαρμογής του 
σύμφωνα με πιθανές μεταβολές στον 
κανονισμό 2020/… [κανονισμός για την 
ταξινόμηση], τους κλιματικούς στόχους 
της Ένωσης που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/… [ευρωπαϊκός 
νόμος για το κλίμα] και την πορεία 
εφαρμογής του σχεδίου δράσης για 
βιώσιμη χρηματοδότηση. Σε αυτή τη 
βάση, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο η οποία μπορεί να συνοδεύεται 
από νομοθετικές προτάσεις.

Or. es

Τροπολογία 107
Cristina Maestre Martín De Almagro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30. Στο τέλος της περιόδου υλοποίησης 
και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2031, καταρτίζεται τελική έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά με τα αποτελέσματα 
και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της 

3. Στο τέλος της περιόδου υλοποίησης 
και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2031, υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τελική 
έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα 
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διευκόλυνσης. αποτελέσματα και τις μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις της διευκόλυνσης προκειμένου 
να διαπιστωθεί εάν τα χρηματοδοτούμενα 
έργα συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των 
οικονομικών, κοινωνικών, δημογραφικών 
και περιβαλλοντικών προκλήσεων των 
περιφερειών στις οποίες υλοποιήθηκαν.

Or. es

Τροπολογία 108
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Katalin Cseh, Mauri 
Pekkarinen, Susana Solís Pérez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τόσο η ενδιάμεση όσο και η 
τελική αξιολόγηση αξιολογούν επίσης τη 
συμβολή στην επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης για το 2030 για το κλίμα και την 
ενέργεια, και στην κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050, καθώς και τις 
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις 
της στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο 
της διευκόλυνσης, συμπεριλαμβανομένου 
του αντικτύπου στην ισότητα των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 109
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
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υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 ανατίθεται 
στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2028.
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 14 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
τερματίζει 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 κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 110
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38. Οι δικαιούχοι και οι εταίροι 
χρηματοδότησης διασφαλίζουν την 
προβολή της στήριξης της Ένωσης που 

1. Οι δικαιούχοι και οι εταίροι 
χρηματοδότησης, με την υποστήριξη των 
εθνικών και των περιφερειακών αρχών, 
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παρέχεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης, 
ιδίως κατά την προώθηση των έργων και 
των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

διασφαλίζουν την προβολή της στήριξης 
της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης, ιδίως κατά την προώθηση 
των έργων και των αποτελεσμάτων τους, 
παρέχοντας στοχευμένη πληροφόρηση σε 
πολλαπλά ακροατήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης και του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 111
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38. Οι δικαιούχοι και οι εταίροι 
χρηματοδότησης διασφαλίζουν την 
προβολή της στήριξης της Ένωσης που 
παρέχεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης, 
ιδίως κατά την προώθηση των έργων και 
των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1. Οι δικαιούχοι και οι εταίροι 
χρηματοδότησης διασφαλίζουν την 
προβολή της στήριξης της Ένωσης που 
παρέχεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης, 
ιδίως κατά την προώθηση των έργων και 
των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια μέσω διαφόρων διαύλων 
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης, των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και του κοινού.

Or. ro

Τροπολογία 112
Krzysztof Hetman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πληροφορίες για τη στήριξη 
της Ένωσης παρέχονται με σαφή, 
προσιτό και ελκυστικό τρόπο, μέσω 
ποικίλων καναλιών επικοινωνίας.
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Or. en

Τροπολογία 113
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

39. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με 
τη διευκόλυνση, τα χρηματοδοτούμενα 
έργα και τα αποτελέσματά τους. Οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για 
τη διευκόλυνση συνεισφέρουν επίσης στην 
προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων 
της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι 
συναφείς με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3.

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με 
τη διευκόλυνση, τα χρηματοδοτούμενα 
έργα και τα αποτελέσματά τους, και 
χρησιμοποιεί συγκεκριμένες μεθόδους για 
να μετρά τον βαθμό στον οποίον το 
μήνυμα έχει φτάσει στο ευρύ κοινό. Οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για 
τη διευκόλυνση συνεισφέρουν επίσης στην 
προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων 
της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι 
συναφείς με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3.

Or. ro

Τροπολογία 114
Bronis Ropė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

39. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με 
τη διευκόλυνση, τα χρηματοδοτούμενα 
έργα και τα αποτελέσματά τους. Οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για 
τη διευκόλυνση συνεισφέρουν επίσης στην 
προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων 
της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι 
συναφείς με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3.

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με 
τη διευκόλυνση, διασφαλίζει τη διαφάνεια 
και την πρόσβαση του κοινού σε 
πληροφορίες που αφορούν κάθε έργο για 
όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα και τα 
αποτελέσματά τους. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που διατίθενται για τη διευκόλυνση 
συνεισφέρουν επίσης στην προβολή των 
πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, 
στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με 
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τους στόχους που αναφέρονται στο 
άρθρο 3.

Or. en

Τροπολογία 115
Daniel Buda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Ανάσχεση της μείωσης του 
πληθυσμού στις περιφέρειες που 
πλήττονται από την κλιματική μετάβαση 

Or. ro


