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Ιστορικό – Η πορεία προς το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

14/03/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη θέση του για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά 

το 2020. 

Το Κοινοβούλιο τονίζει τη σημαντικότητα παροχής ολοκληρωμένης στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες 

υψηλής έντασης άνθρακα και ζητά τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου Ταμείου προκειμένου να 

υποστηριχθεί η δίκαιη μετάβαση

02/05/2018

H Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόταση για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027

Η Επιτροπή με βάση τη συμφωνία του Παρισιού και τις δεσμεύσεις για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών, προτείνει να τεθούν περισσότερο φιλόδοξοι στόχοι για την ενσωμάτωση της διάστασης 

του κλίματος σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, με στόχο τουλάχιστον το 25% των δαπανών της ΕΕ (€320 δισ.) 

να κατευθύνεται σε κλιματικούς στόχους.
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Ιστορικό – Η πορεία προς το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

29-30/05/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις νομοθετικές της προτάσεις που θα διέπουν τη χρήση της 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή την ίδια περίοδο. 

Ένας από τους στόχους πολιτικής που στηρίζουν τα Ταμεία για επενδύσεις της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-

2027 είναι ο στόχος «μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της 

δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής 

οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των 

κινδύνων». 

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, στην εξελισσόμενη  διαδικασία έγκρισης των Κανονισμών, 

αναμένεται σημαντικό μερίδιο της χρηματοδότησης για τη συνοχή να εστιαστεί σ’ αυτήν την προτεραιότητα. 

11/12/2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Η Συμφωνία παρέχει ένα χάρτη πορείας των βασικών πολιτικών και μέτρων που απαιτούνται προς μια νέα 

αναπτυξιακή πολιτική για την Ευρώπη, με φιλόδοξους στόχους για την καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η επίτευξη των στόχων προϋποθέτει την κάλυψη 

πρόσθετων σημαντικών επενδυτικών αναγκών με κινητοποίηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Εντός 

της συμφωνίας προτείνεται ένας Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης (ΜΔΜ) και η θέσπιση Ταμείου Δίκαιης 

Μετάβασης (ΤΔΜ). 
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Ιστορικό – Η πορεία προς το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

14/01/2020

Η Επιτροπή παρουσιάζει την πρόταση της για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και την 

αντίστοιχη τροποποίηση του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων των Ταμείων της ΕΕ για το 2021-2027

Πρόκειται για την πρώτη νομοθετική ρύθμιση που εφαρμόζει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Συμφωνίας, με τους διαθέσιμους πόρους για το ΤΔΜ να ανέρχονται στα €7,5 δισ., προερχόμενα από το 

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΔ) για την περίοδο 2021-2027. Στην πρόταση Κανονισμού προβλέπεται 

η δυνατότητα προσθήκης στους πόρους του ΤΔΜ από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με την διάθεση 

συμπληρωματικών πόρων από τα Ταμεία που ενισχύουν τη συνοχή, ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+, καθώς και από άλλους

πόρους.

27/05/2020

Η Επιτροπή προτείνει τροποποιημένο κανονισμό για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) που 

περιλαμβάνει και τροποποίηση του προϋπολογισμού του ταμείου

Λόγω της κρίσης από την πανδημία COVID-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοινώνει την πρόθεσή της να 

τροφοδοτήσει ο π/υ της ΕΕ την ευρωπαϊκή ανάκαμψη, μέσω Σχεδίου Ανάκαμψης και πόρους από:

1. το προσωρινό Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης 2021-2024,  ύψους 750 δις €.

2. το ενισχυμένο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ανάκαμψη και η μελλοντική ευημερία της Ευρώπης θα εξαρτηθούν από τα 

μέτρα που θα ληφθούν για την μετάβασή της σε μια κλιματικά ουδέτερη, αποδοτική ως προς τη 

χρησιμοποίηση των πόρων  και κυκλική οικονομία. Έτσι, οι συνολικοί πόροι του ΤΔΜ ανέρχονται σε €44,1 

δισ.
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Ιστορικό – Η πορεία προς το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

06/07/2020

Έγκριση του ΤΔΜ από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

• Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης προτείνει επιπλέον τη θέσπιση ενός «Πράσινου Μηχανισμού 

Επιβράβευσης», ο οποίος θα επιτρέψει τη διάθεση του 18% των συνολικών πόρων του Ταμείου με 

κριτήριο την ταχύτητα με την οποία τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, διαιρεμένης με το πιο πρόσφατο μέσο ακαθάριστο εθνικό εισόδημά τους. 

• Στην πρόταση προβλέπεται επίσης ποσοστό 1% των συνολικών πόρων του ΤΔΜ να διατεθεί για τα νησιά 

και 1% για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

• Επίσης προτείνεται το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τα επιλέξιμα έργα να ανέλθει στο 85% του 

κόστους τους, καθώς μέσω του ΤΔΜ προβλέπεται η στήριξη των πιο ευάλωτων κοινοτήτων σε κάθε 

περιφέρεια.

• Τέλος, συμφωνούν με την διεύρυνση των τομέων κάλυψης του ΤΔΜ, ειδικά όσον αφορά την κοινωνική 

συνοχή και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.*

*Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτεί το ταμείο θα πρέπει να συμπεριλάβουν επίσης τις μικροεπιχειρήσεις, τον βιώσιμο τουρισμό, τις

κοινωνικές υποδομές, τα πανεπιστήμια και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα, τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, τη χαμηλών εκπομπών

θέρμανση αστικών περιοχών, τις «έξυπνες» και βιώσιμες μεταφορές, την ψηφιακή καινοτομία συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών

καλλιεργειών και της γεωργίας ακριβείας, των δράσεων για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, καθώς και τον πολιτισμό, την

εκπαίδευση και την οικοδόμηση κοινοτήτων.
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Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης

Αποτελείται από 3 πυλώνες:

1. Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης: 

Είναι επικουρούμενο από το ΕΤΠΑ(1) και το ΕΚΤ+(2) και 

άλλους πόρους, και θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για 

την παροχή επιχορηγήσεων

2. Ειδικό καθεστώς μετάβασης στο πλαίσιο του 

InvestEU

Θα επιδιώξει την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, 

καλύπτοντας έργα για υποδομές στον τομέα της 

ενέργειας και των μεταφορών(3), καθώς και έργα για 

την απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

3. Εταιρική σχέση με την ΕΤΕπ

Θα μοχλεύσει δημόσια χρηματοδότηση, για την 

κινητοποίηση πρόσθετων επενδύσεων στις 

επηρεαζόμενες περιφέρειες

(1) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

(2) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(3) Συμπεριλαμβανομένων των υποδομών φυσικού αερίου και της τηλεθέρμανσης

Στοχεύει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που θα προκύψουν από 

την απεξάρτηση Περιφερειών/τομέων από βιομηχανικές διεργασίες 

έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Στην υφιστάμενη κατάσταση, εκτιμάται ότι:

• Σε 108 ευρωπαϊκές περιφέρειες υφίστανται υποδομές στον τομέα 

του άνθρακα

• Σχεδόν 237.000 άτομα απασχολούνται σε δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τον άνθρακα

Η μείωση στα επίπεδα οικονομικής παραγωγής και απασχόλησης 

αναμένεται να είναι μη αναστρέψιμη για 

• Οικονομικές δραστηριότητες με υψηλά επίπεδα εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου 

• Δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται στην παραγωγή και τη χρήση 

ορυκτών καυσίμων

Ο μετασχηματισμός των υφιστάμενων υποδομών, με εναλλακτικές

τεχνολογικές λύσεις, μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα στην προσπάθεια

διατήρησης της οικονομικής παραγωγής και απασχόλησης
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Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ)

Το ΤΔΜ υποστηρίζει το στόχο της Ένωσης «Επενδύσεις στην 

απασχόληση και την ανάπτυξη» και συστήνεται  στο πλαίσιο της 

πολιτικής για τη συνοχή, ως βασικό εργαλείο για:

• τη στήριξη των εδαφών που επηρεάζονται περισσότερο από τις 

αρνητικές επιπτώσεις της μετάβασης προς την κλιματική 

ουδετερότητα 

• την αποφυγή της αύξησης των ανισοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο. 

Γενικά το ΤΔΜ:

• Συμπληρώνει τις άλλες δράσεις στο πλαίσιο του επόμενου

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027

• Συμβάλλει στον ενιαίο ειδικό στόχο «να δοθεί η δυνατότητα στις

περιφέρειες και τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις

κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της

μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία»

Ως συμπληρωματικό των λοιπών Ταμείων συνοχής, η διαχείρισή του θα

διέπεται από τον Κανονισμό κοινών διατάξεων όλων των Ταμείων της

ΕΕ.

Η Κυβερνητική Επιτροπή αποφάσισε ότι το 

ΤΔΜ θα αποτελέσει αυτόνομο πρόγραμμα στο 

πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 με σκοπό 

την αύξηση της ευελιξίας στον 

προγραμματισμό των πόρων του
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Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ)

Μετά την πρόταση για τη θέσπιση του ΤΜΔ τον 01/2018 και την

τροποποίηση της πρότασης τον 05/2018 οι δημοσιονομικοί πόροι

ανήλθαν σε €40 δισ. Οι πόροι του ΤΔΜ σύμφωνα με την πρόταση της

Επιτροπής, προέρχονται:

• Άμεσα από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΔ) για την

περίοδο 2021-2027

• Συμπληρωματικά από πόρους των Ταμείων που ενισχύουν τη

συνοχή ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+, για την περίοδο 2021-2027 ως εξής:

- Οι συμπληρωματικοί πόροι θα είναι από κοινού

πολλαπλάσιοι των κονδυλίων του ΤΔΜ κατά τουλάχιστον 1,5

ως και 3 φορές

• Από άλλες πηγές (άλλοι πόροι, πχ. Σχέδιο ευρωπαϊκής ανάκαμψης

Το ΤΔΜ παρέχει στήριξη σε όλα τα κράτη μέλη, 

και θα υλοποιηθεί σε στενή συνεργασία με τις 

εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη
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Διαμόρφωση Πόρων ΤΔΜ

Σύνολο Ελλάδα

Κατανομή 

πόρων 

Μέσο 

χρηματοδότησης

Περίοδος 

δημοσιονομικής 

ανάληψης 

Αρχικό ποσό Κατανομή

Συμπληρωματικοί 

πόροι (ΕΤΠΑ, 

ΕΚΤ+)

Σύνολο

Ιανουάριος 2020 ΠΔΠ 2021-2027 7.500.000.000 281.000.000 476.000.000 757.000.000

Τροποποίηση

Μάιος 2020
ΠΔΠ 

(τροποποιημένο)
2021-2027 10.000.000.000 426.000.000 719.940.000 1.145.940.000

Μάιος 2020

Προσωρινό 

Ευρωπαϊκό μέσο 

ανάκαμψης 

2021-2024 30.000.000.000 1.300.000.000 0* 1.300.000.000

Μάιος 2020 Σύνολο 40.000.000.000 1.726.000.000 719.940.000 2.445.940.000

* Τα χρήματα που προέρχονται από το ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης δεν επιδέχονται 

* συμπληρωματικότητα από τα ταμεία ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+



10

Κριτήρια κατανομής των πόρων 
ΤΔΜ

4 Παραγωγή τύρφης0,95%

Εργαζόμενοι στη βιομηχανία στις περιφέρειες που αναφέρονται στο σημείο 1 3 25%

Εργαζόμενοι στην εξόρυξη λιθάνθρακα και λιγνίτη2 25%

Παραγωγή πετρελαϊκού σχιστόλιθου*5 0,05%

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε 

περιφέρειες στις οποίες η ένταση άνθρακα υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ-27
1 49%

Συντελεστής Βαρύτητας Κριτηρίου?

Η πρόταση της ΕΕ περιείχε την κατανομή των πόρων του ΤΔΜ ανάμεσα στα 

27 κράτη μέλη, η οποία προέκυψε από την εφαρμογή πέντε κριτηρίων

Κριτήρια Κατανομής

*ακολουθούμενη από την εφαρμογή δύο διορθώσεων, μία με 

βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΕ και μία που είχε στόχο τη 

διασφάλιση μιας συγκεκριμένης ελάχιστης ενίσχυσης ανά 

κράτος μέλος

Η υφιστάμενη κατανομή των πόρων του ΤΔΜ 

κατευθύνει το μεγαλύτερο μέρος των πόρων στα κράτη 

μέλη που είτε δεν συμμορφώνονται με τον ευρωπαϊκό 

στόχο της κλιματικής ουδετερότητας για το 2050, είτε 

δεν έχουν δεσμευτεί σε απεξάρτηση από τα πιο 

ρυπογόνα καύσιμα, έως το 2030, ή και τα δύο. 
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ΤΔΜ και Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης 
Μετάβασης

Η στήριξη του ΤΔΜ θα εξαρτάται από την αποτελεσματική εφαρμογή της

διαδικασίας μετάβασης σε ένα συγκεκριμένο έδαφος (περιοχή).

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίζουν Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης. Τα

εδάφη (περιοχές) στα οποία θα παρασχεθεί η στήριξη θα αντιστοιχούν σε

διοικητική διαίρεση επιπέδου NUTS 3.

Η διαδικασία προγραμματισμού των πόρων του ΤΔΜ, συμπεριλαμβανομένου του

προσδιορισμού των εδαφών (περιοχών) στα οποία θα πραγματοποιηθεί η

παρέμβαση και οι αντίστοιχες δράσεις, θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο διαλόγου

μεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους μέλους.

Οι περιοχές παρέμβασης (εδάφη) πρέπει να είναι όσες επηρεάζονται αρνητικά σε

μεγαλύτερο βαθμό από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της μετάβασης,

ιδίως όσον αφορά τις αναμενόμενες απώλειες θέσεων εργασίας και τον

μετασχηματισμό των παραγωγικών διεργασιών των βιομηχανικών

εγκαταστάσεων με την υψηλότερη ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Για καθένα από τα εν λόγω εδάφη, τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα

προσδιορίζουν τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και

θα παρέχουν λεπτομερή στοιχεία για τις ανάγκες οικονομικής διαφοροποίησης,

απόκτησης νέων δεξιοτήτων και περιβαλλοντικής αποκατάστασης, ανάλογα με

την περίπτωση.

Μόνο οι επενδύσεις που συμφωνούν με τα σχέδια 

μετάβασης θα πρέπει να λαμβάνουν 

χρηματοδοτική στήριξη από το ΤΔΜ. 
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ΤΔΜ και Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης 
Μετάβασης

Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα λαμβάνουν υπόψη την ανάλυση της

Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2020 και θα περιλαμβάνουν περιγραφή της

διαδικασίας μετάβασης έως το 2030 σύμφωνα με τα εθνικά του σχέδια για την

ενέργεια και το κλίμα και τον στόχο της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το

2050.

Επιπλέον, θα παρέχεται επαρκής αιτιολόγηση για τους συμπληρωματικούς

πόρους του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ οι οποίοι ενδεχομένως να μεταφερθούν, καθώς

και για κάθε στήριξη παραγωγικών επενδύσεων σε επιχειρήσεις άλλες από ΜΜΕ,

εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης θα αποτελούν μέρος των Προγραμμάτων

2021-2027 και θα εγκριθούν με την ίδια απόφαση της Επιτροπής όπως και το

Πρόγραμμα.

Η έγκριση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης θα επιτρέψει τη στήριξη όχι

μόνο από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, αλλά και από τους υπόλοιπους άξονες

του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης

Τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης μπορεί να επικαιροποιούνται και να

εγκρίνονται εκ νέου όταν είναι αναγκαίο, ιδίως σε περίπτωση επικαιροποίησης

των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα.

Μόνο οι επενδύσεις που συμφωνούν με τα σχέδια 

μετάβασης θα πρέπει να λαμβάνουν 

χρηματοδοτική στήριξη από το ΤΔΜ. 
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ΤΔΜ: Επιλεξιμότητα επενδύσεων

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζει το Ταμείο 

πρέπει να συμβάλλουν στην υλοποίηση των 

Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης και έχουν 

ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας την 

01/01/2021

Οι επενδύσεις που υποστηρίζει το ΤΔΜ αφορούν σε 

1. Παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανόμενων των νεοφυών επιχειρήσεων,

που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση και μετατροπή

2. Επενδύσεις στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω εκκολαπτηρίων

επιχειρήσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών

3. Επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και προώθηση της μεταφοράς

προηγμένων τεχνολογιών

4. Επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας και υποδομών για οικονομικά προσιτή καθαρή

ενέργεια, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην ενεργειακή

απόδοση και στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας

5. Επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και την ψηφιακή συνδεσιμότητα

6. Επενδύσεις στην αναγέννηση και απορρύπανση εκτάσεων, σε σχέδια αποκατάστασης

του εδάφους και αναπροσαρμογής της χρήσης

7. Επενδύσεις στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της

πρόληψης και της μείωσης αποβλήτων, μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της

επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης

8. Αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους εργαζομένους·

9. Συνδρομή για την αναζήτηση εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία

10.Ενεργητική συμπερίληψη των αναζητούντων εργασία

11.Τεχνική βοήθεια.

Οι ευρωβουλευτές, προτείνουν τη θέσπιση 

εξαίρεσης όσον αφορά τις δραστηριότητες που 

σχετίζονται με το φυσικό αέριο, για τις 

περιφέρειες που στηρίζονται οικονομικά στην 

παραγωγή ή την καύση άνθρακα, λιγνίτη, 

ασφαλτούχου σχιστόλιθου ή τύρφης, 

Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να 

εγκρίνει σχέδια για περιφερειακή δίκαιη 

μετάβαση που περιλαμβάνουν τέτοιου είδους 

δραστηριότητες, αν αυτά κρίνονται ως 

«περιβαλλοντικά βιώσιμα»
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Λοιποί άξονες ΜΔΜ: 
Επιλεξιμότητα επενδύσεων

Η επιλεξιμότητα των επενδύσεων στο πλαίσιο 

των άλλων δύο πυλώνων του ΜΔΜ θα είναι 

ευρύτερη, ώστε να στηρίζονται δραστηριότητες 

που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση σε 

γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής και εκτός των 

εδαφών υπό μετάβαση. 

Οι επενδύσεις που υποστηρίζει το ειδικό καθεστώς InvestEU αφορούν σε:

1. Έργα για υποδομές στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών,

συμπεριλαμβανομένων των υποδομών φυσικού αερίου και της τηλεθέρμανσης,

2. Έργα για την απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Στο πλαίσιο της δημόσιας δανειακής διευκόλυνσης μέσω της ΕΤΕπ:

1. Θα δοθεί η δυνατότητα στις δημόσιες αρχές να εφαρμόσουν μέτρα για τη

διευκόλυνση της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα.

2. Τα έργα θα ποικίλλουν από υποδομές ενέργειας και μεταφορών έως δίκτυα

τηλεθέρμανσης και μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της

ανακαίνισης κτιρίων

3. Θα απελευθερωθούν πρόσθετοι δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι μέσω ενός

συνεκτικού ρυθμιστικού πλαισίου, ιδίως τομεακών κανόνων για τις κρατικές

ενισχύσεις,

4. Θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για τη διευκόλυνση της χρήσης εθνικών πόρων για

έργα που συνάδουν με τους στόχους της δίκαιης μετάβασης
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Λοιπά Στοιχεία ΤΔΜ και Επόμενα Βήματα

Στη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου υπό τη γερμανική Προεδρία

το Σεπτέμβριο 2020, θα τεθούν προς διαπραγμάτευση τα

ακόλουθα:

1. η πρόταση της Επιτροπής για τους πόρους του ΤΔΜ

2. η σύνδεση του Πράσινου Μηχανισμού Επιβράβευσης με την

ταχύτητα απολιγνιτοποίησης, όπως αποτυπώνεται στα

εθνικά σχέδια για το κλίμα

3. η πρόταση των Ευρωβουλευτών για αύξηση του ποσοστού

συγχρηματοδότησης των προερχόμενων από το ΠΔΠ 2021-

2020 πόρων, να ανέλθει σε 85%

4. τα κριτήρια κατανομής των πόρων [βαθμός εξάρτησης,

ταχύτητα μετάβασης]. Θα μπορούσε να προταθεί ως νέο

κριτήριο ο όγκος λιγνιτικής δραστηριότητας σε κάθε χώρα

Μηχανισμός τεχνικής βοήθειας.

Τα εδάφη που λαμβάνουν στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης

Μετάβασης θα επωφεληθούν από ειδικό μηχανισμό τεχνικής

βοήθειας. Σκοπός αυτού του μηχανισμού είναι ο σχεδιασμός

προσαρμοσμένης δέσμης μέτρων για όλο το φάσμα της

διαθέσιμης στήριξης από την Επιτροπή, την ΕΤΕπ και άλλους

διεθνείς οργανισμούς με απλό και συνολικό τρόπο.

Πλατφόρμα για τη δίκαιη μετάβαση. 

Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει πλατφόρμα για τη δίκαιη 

μετάβαση, ώστε να καταστήσει δυνατές τις διμερείς και 

πολυμερείς ανταλλαγές εμπειριών σχετικά με τα αντληθέντα

διδάγματα και τις βέλτιστες πρακτικές σε όλους τους 

επηρεαζόμενους τομείς, με βάση την υφιστάμενη πλατφόρμα 

για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα που βρίσκονται υπό 

μετάβαση.


